
HÄRÄNTAPPOASE

Jakso 4: Suvijuhlat

Versio 3
31/03/2020

kirjoittaneet

Oona Haapaniemi & Oskari Sipola

perustuu

Anna-Leena Härkösen alkuperäisromaaniin

(c) Welhofilmi 2019-2020

oskari@welhofilmi.fi



INT. SVANTEN AUTO - PÄIVÄ401 401

HIDASTETTUNA: Allun käsi leijailee auton ikkunan
ulkopuolella ilmavirran mukana maaseutumaisemaa vasten.

Jossain kaukana radiossa soi Reijo Taipale. Allu istuu
auton etupenkillä ja tunnustelee ilman virtaa. Hän
näyttää tyyneltä.

Edessä siintää kasitien tienristeys kyltteineen: oikealle
kääntyessä pääsee Poriin, Helsinkiin, etelään. Vasemmalla
oleva tie taas vie Kokkolaan.

Allun suupielissä käy pieni hymy.

Auto kääntyy vasemmalle, Kokkolan suuntaan.

Allu huokaisee raskaasti. HIDASTUS PÄÄTTYY--

Autossa istuvat takapenkillä radion kappaleen mukana
viheltelevä Svante ja puhelintaan räpläävä Rutanen. Lahja
ajaa. Auton perässä kulkee vielä 70-lukulainen
asuntovaunu.

Tunnelma on tipotiessään.

INT. SVANTEN AUTO / KAUPAN PIHA - HETKEÄ MYÖHEMMIN402 402

Lahja sammuttaa auton moottorin kaupan pihalla. Hän
vilkaisee Allua ja levottoman oloista Rutasta, joka istuu
takapenkillä.

LAHJA
Olkaa nopeita sitte.

RUTANEN
Joo!

Rutanen avaa auton oven ja hyppää ulos kuin huvipuistoon
pääsevä lapsi.

Allu nousee autosta huomattavasti ilottomammin.

EXT. KAUPAN PIHA - HETKEÄ MYÖHEMMIN403 403

Allu ja Ilari polttavat tupakkaa parkkipaikalla, Ripe
selailee puhelintaan. He selvästi odottavat jotakin.

ILARI
No mut, mites sää Allu?

Allu kohauttaa olkiaan.

ALLU
Paskaaks tässä. Mitäs Ripe? 



Ripe hämmentyy silminnähden hänelle osoitetusta
kysymyksestä, katsoo Ilaria vähän hätääntyneen näköisenä.

RIPE
No en mää... Samaa ku Ile... Eiks
nii?

Ilari rypistää otsaansa.

ILARI
Mistä mää sen tietäsin?

Ripe nyökkää ja katsoo Allua.

RIPE
Nii.

Allua naurattaa. Silloin Rutanen saapuu kaupasta kädet
syvällä taskuissa, nöyryytetyn näköisenä. Ilari tumppaa
tupakkansa.

ILARI
No?

RUTANEN
Noo, tuli vähän mutkia matkaan.
Kauhee hässäkkä jotenki, ja se
halus nähä paperit...

Ilari huokaisee pettyneenä, Ripekin pudistelee päätään.
Allua ei voisi vähempää kiinnostaa.

RUTANEN (cont'd)
Vittuako te siinä huokailette,
menkää itte kokeilee!

ILARI
Ne tasan tarkkaan tietää tuola
kuka mää oon.

RUTANEN
No Ripe? Sun ne viinat piti tuoda
alunperin.

ILARI
Näyttääks Ripe susta mitenkää päin
täysikäiseltä?

Ripe nyökyttelee. Rutanen huokaisee, katsoo Allua. Ilari
ja Ripekin kääntyvät katsomaan tätä.

RUTANEN
Jos sää Allu menisit.

Allu luo hämmentyneen katseen kolmikkoon.
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ALLU
Ai kaljaa? No en mä tiiä meenks
mäkään täysikäisestä. 

RUTANEN
Sää oot vanhimman näkönen meistä.
Eikä ne täällä tunne sua.

ALLU
Jaa-a.

RUTANEN
Ja jos voisit samalla ostaa kans
kortsuja.

Allu katsoo Rutasta huvittuneen hämmentyneenä. Ilari
puuskahtaa.

ILARI
Siis etkö sä saanu niitä
kortsujakaan ostettua?

Rutasen kasvot punehtuvat.

RUTANEN
No siinä tuli kaikkee hämminkiä!

Allu pudistaa huvittuneena päätään. Rutanen huokaisee ja
kaivaa povariaan.

RUTANEN
Mää maksan sulle kolmekybää jos
haet.

ALLU
En.

Rutanen kiristelee hampaitaan.

RUTANEN
Sää saat päättää mitä musaa
kuunnellaan loppukesä vintillä. Ja
nää kolmekybää.

Allu katsoo Rutasen käsissä olevia rahoja.

ALLU
Ja teet kaikki lehmänpaskahommat?

Rutanen huokaisee.

RUTANEN
Ja teen kaikki lehmänpaskahommat.

Allu ottaa rahat Rutasen kädestä ja laittaa ne taskuunsa.
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INT. KAUPPA - HETKEÄ MYÖHEMMIN404 404

Kaupassa on jonkin verran ihmisiä. Allu kävellessä kaupan
läpi hän katsahtaa kassaa, jonka takana seisoo
KOUVOLATUKKAINEN MYYJÄ (24).

Allu nappaa kylmäkaapista pari mikropitsaa ja suuntaa
sitten alkoholihyllylle.

Huppupäinen Rutanen kuikuilee ostoskoria, jonne Allu
lastaa olutta.

RUTANEN
Vittu sää oot nero, Allu.
Hämäyspitsoja.

Allu katsoo Rutasta pitkään.

ALLU
Mulla on nälkä.

RUTANEN
Aa.

Allu on saanut kaljat koriinsa ja lähtee kassaa kohti.
Rutanen seuraa yhden hyllyvälin päästä hermostuneena
piilotellen. Allu nappaa vielä pähkinäpussin koriinsa.

INT. KAUPAN KASSA - JATKUU405 405

Allu asettuu kassajonoon MIEHEN (40) ja MUMMON (70)
taakse. Hän asettaa kaljat pitsojen väliin liukuhihnalle.
Jostain kuuluu äänekäs yskäisy.

Allu kääntyy katsomaan ääneen suuntaan ja näkee Rutasen
heiluttelevan karkkihyllyllä kolmea karkkipussia.

Allu pyörittää silmiään. Edessä oleva mummo laskee vielä
kolikoita, ja saa maksettua tasarahan.

Kyllästyneen oloinen kassamyyjä alkaa piipata Allun
ostoksia. Allu näyttää rauhalliselta, karkkihyllyllä
oleva Rutanen sen sijaan pyörii levottomasti ympyrää.

ALLU
Kolme pakkii durexia kiitos.

Myyjä ottaa viereisestä kaapista kondomipaketit, piippaa
nekin. Kun ostokset on piipattu, kassamyyjä katsoo Allua
päästä varpaisiin. Allu vastaa ilmeettömänä katseeseen.

KASSAMYYJÄ
Kakskytä yheksän ja viiskytä
senttiä.
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Allu maksaa ostokset lähimaksulla. Hän kävelee
kassahihnan perälle ja alkaa latoa kaljoja pussiin. Katse
eksyy:

Rutaseen jonka silmät sädehtivät onnesta. Hän taputtaa
nyrkillä sydämensä kohdalle, katsoo Allua silmiin: you
the man.

LEIKKAUS:

HÄRÄNTAPPOASEEN TUNNARI

EXT. SUVIJUHLAT. PARKKIPAIKKA - PÄIVÄ406 406

Allu, Rutanen, Svante ja Lahja nousevat autosta
nurmikentän reunan parkkipaikalla. Svanten liikkuminen on
hankalaa, hän on siirtymässä laittamaan asuntovaunun
renkaiden alle kiiloja, kun Lahja tulee väliin.

LAHJA
Äläs hötkyile, en mää halua että
saat uuen kohtauksen...

Svante murahtaa vastustukseksi, mutta antaa Lahjan
laittaa kiilat renkaiden alle.

Pähkinöitä syövä Allu näyttää hämmentyneeltä. Odotukset
eivät vastanneet todellisuutta: nurmikentällä on neljä
valkoista telttaa, joista yhdessä myydään ruokaa ja
virvokkeita. Ihmisiä on paikalla siellä täällä, mutta ei
paljoakaan.

ALLU
Miks mä luulin et tääl on jotain
tuhansia ihmisiä?

Rutanen katsoo Allua huvittuneena, miten tämä nyt ei
tuota tiennyt.

RUTANEN
Ai luulit? Siis näähän ei oo
Suviseurat, vaan Suvijuhlat.

Allu tuijottaa ilmeettömänä takaisin.

RUTANEN (cont'd)
Siis lestat on ihan eri juttu ku
rauhansanalaiset, vaikka on täällä
lestoja kanssa ollu ainaki
aiemmin...

hätistää Allua( )
Noni, mennää.

Rutanen johdattaa, hän tietää minne mennä.
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EXT. SUVIJUHLAT - HETKEÄ MYÖHEMMIN407 407

Ilari ja Ripe ovat liittyneet Allun ja Rutasen seuraan,
nelikko kävelee alueen reunaa.

RUTANEN
Täällä on sit Allu vähä erilainen
tarjonta ku Torvenkylällä...

ILARI
Herra on hyvä ja avokätinen.

Allu katselee ympärilleen jo valmiiksi uupuneen oloisena.
Heidän ohitseen kävelee KOLMEN TYTÖN PORUKKA, joka ei
edes vilkaise heidän suuntaansa.

RUTANEN
Wow.

katsoo muita( )
Näittekö miten toi blondi halus
mua? Pupillit vaan laajeni.

Ripe ja Ilari naureskelevat kannustavasti, Rutanen
koukistaa käsivarsiaan. Allu huokaisee ja lähtee eri
suuntaan.

INT. SUVIJUHLAT. SAARNATELTTA - HETKEÄ MYÖHEMMIN408 408

Allu pujahtaa sisään saarnatelttaan, jossa on reippaammin
väkeä kuin ulkona. Siellä saarnaa pitää ankaran näköinen,
pukuun pukeutunut PIETARI HURME (47).

PIETARI HURME
Sillä vaikka nykymaailma on
kääntänyt selkänsä Herran sanalle,
Herran sana pysyy. Jeesus on tie,
totuus ja elämä eikä hänen
asemaansa pelastajana muuta
muotisuuntaukset tai lyhytikäiset
villitykset.

Allu etsii katseellaan Kerttua ja löytääkin tämän
toisesta rivistä, reunapaikalta pukeutuneena
pitkähelmaiseen mekkoon.

Rivin toisessa päässä on Anni Hurme, hänestä seuraavana
Kertun isoveli SIMO (22) jonka vieressä viimeisillään
raskaana oleva Simon vaimo MAARIA (21). Ennen Kerttua on
vielä isosisko NIINA (19).

He näyttävät täydellisiltä seurakuntanuorilta. Yrmeän
näköinen, takkutukkainen Kerttu on heidän rivinsä päässä
kuin avaruudesta tullut vaihdokas.
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PIETARI HURME 
Jos meiltä puuttuu rakkaus, emme
ole mitään, kertoo Paavali
korinttilaiskirjeessä. Rakkaus on
se joka sai Jumalan uhraamaan
ainoan poikansa, rakkaus on se
joka meidät pitää yhdessä. Miehen
ja naisen välinen rakkaus on
perheen perusta, isän ja äidin
rakkaus on lapsen kasvun turva. 

Allu asettuu teltan nurkkaan tarkkailemaan Kerttua.

PIETARI HURME
Vaikka maailma jossa elämme kaivaa
maata tämän yksinkertaisen
totuuden alta, Raamatun sana
muistuttaa meitä siitä, mikä on
muuttumatonta ja ikuista. Jumala
loi ihmisen mieheksi ja naiseksi,
ja miehen ja naisen välinen
liitto, kuin Jeesuksen ja
seurakunnan liitto, on kaiken
perusta ja sen päälle kaikki on
rakennettava.

Anni nyökyttelee, ja hänen lapsensa seuraavat äitinsä
esimerkkiä. Kerttu vain katsoo eteenpäin, Allu yrittää
lukea tämän ilmettä mutta ilme on tyhjä.

PIETARI HURME
Johanneksen evankeliumissa
sanotaan: “Niin kuin minä olen
rakastanut teitä, rakastakaa tekin
toinen toistanne.”
Efesolaiskirjeessä meitä miehiä
muistutetaan: “Miehet, rakastakaa
vaimoanne niin kuin Kristuskin
rakasti seurakuntaa ja antoi
henkensä sen puolesta”.

Jostain takarivistä kuuluu "Aamen!". Allu katselee
huolestuneena ympärillään olevaa hurmoshenkeä.

PIETARI HURME
Tämän rakkauden katoaminen on
syynä kaikkeen siihen pahaan, joka
maailmaa nyt runtelee. Rakkauden
puute saa lapsen hylkäämään
vanhempansa, hylkäämään Jumalalta
saamansa roolin, hylkäämään ne
totuudet, nuo hyvän elämän
avaimet, jotka Jeesus on antanut.

Kerttu alkaa keräillä tavaroitaan, tietää että saarna on
tulossa päätökseensä-- 
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PIETARI HURME
Sillä totisesti ei toista pysty
rakastamaan se, joka ei rakasta
Jumalalta saamaansa lahjaa,
elämää, ja noudata elämässään
Raamatun käskyjä. Kiitos ja
siunausta teille kaikille.

Aplodeja. Kerttu ponkaisee samantien pystyyn, ei voi
lähteä teltasta riittävän nopeasti. Noustessaan hän
huomaa Allun.

Allu ja Kerttu hymyilevät toisilleen.

EXT. SUVIJUHLAT. RUOKATELTALLA - ILTAPÄIVÄ409 409

Kerttu ja Allu ovat saapuneet ruokakojulle odottamaan.

ALLU
Mä en oikeesti tajunnu että
tollasta meininkiä enää ees on
niinku tolla saarnaajalla.

Kerttu haroo nutturalle nostetut hiuksensa auki.

KERTTU
Tää nyt oli aika kevyttä
verrattuna siihen mitä isän suusta
välillä pääsee.

Allu katsoo tyrmistyneenä Kerttua. 

ALLU
Siis oliks toi puhuja sun faija?

Kerttu hymyilee Allulle ilottomasti.

KERTTU
Herra Pietari Hurme itse, lääkäri
ja uskon mies, vakaa kreationisti.
Keski-Pohjanmaan kuuluisuus.

ALLU
No voi vittu. Miten sä voit
kuunnella tollasta?

KERTTU
Jos mää kuuntelen mää saan loput
illasta vapaaksi. Ihan hyvä diili.

Allu on järkyttynyt. MYYJÄPOIKA (20) ojentaa Kertulle
makkaraperunat.

KERTTU
Kiitti.
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Allu huomaa vähän matkan päässä: Lahja ja Svante
juttelevat kaljulle ja parrakkaalle TUOMO MÄKELINILLE
(41), joka pitää pientä vaalikojua. Muovisessa
mainosviirissä on hänen kuvansa, Keskustan logo, ja
teksti VAURAS POHJANMAA. Kädessä on flyereitä ja kaulassa
ylipitkä vihreä kraka.

KERTTU
Se on sitte taas Ilarin isäpappa
tuo.

ALLU
Tietenkin se on.

KERTTU
Vauras Pohjanmaa. Kelle on ja
kelle ei.

Kerttu lähtee kävelemään, Allu seuraa häntä.

KERTTU (cont'd)
Ei maaseudulla oo tulevaisuutta.
Paitsi niille, joilla on liikaa
rahaa. Ne voi ostaa pienet tilat
pois kun ne ei enää kannata, ja
tehä semmosia masiinoja missä
eläin on vaan lihaa jota ei oo
ehitty tappaa vielä.

Kerttu tarjoaa ruokaansa Allulle, Allu pudistaa päätään.

ALLU
Ootsä kelannu et hakisit lukioon
jonneki muualle? Tai jotain...

KERTTU
nauraa( )

Ai Anni Hurme päästäis
nuorimmaisensa suureen pahaan
maailmaan? Paskan vitut, se
varmaan haluais naittaa mut
jolleki Ilari Mäkelinille että
oisin ikuisesti jumissa niinku se.

Allua huvittaa ajatus suuresti.

ALLU
Teidän lasten nimet vois olla
Tolkku ja Hurskas.

Kerttu virnistää. Hän katsoo ohi kulkevia ihmisiä ja
sitten Allua.

KERTTU
Sää et varmaan yksin reissannu
tänne kuuntelemaan Jumalan sanaa?
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ALLU
Rutanen, Ilari ja Ripe tuli tänne
dokaamaan.

Kerttu tarttuu Allun käteen tiukasti ja pelkäämättä, Allu
häkeltyy ja jähmettyy.

KERTTU
Etitään ne.

Kerttu lähtee vetämään Allua perässään alueen läpi.

EXT. SUVIJUHLAT. KALJARINNE - ILTA410 410

Ripe, Ilari ja Vuokko istuvat kaljatölkit kädessään
ruohikkoisella rinteellä, Allu ja Kerttu ovat liittyneet
seuraan. Rutanen puhaltelee kortsusta ilmapalloa.

Allu katsoo Rutasen touhuja.

ALLU
Noi tuli selkeesti tarpeeseen,
onneks mä ostin kolme pakettia.

Rutanen solmii kortsuilmapallonsa ja heittää sen ilmaan.

RUTANEN
Mää yritän luoda juhlatunnelmaa.

Allu kaivaa muovipussista kaljan. Niitä on enää kaksi.

ALLU
Te ootte juonu melkein kaikki.

ILARI
No juotavakshan ne oli tarkotettu.

Allu ojentaa Vuokon viereen istuneelle Kertulle
kaljatölkkiä, Kerttu pudistaa päätään. Allu avaa kaljan
ja sytyttää tupakan.

Rutanen pomputtelee kortsupalloaan. Vuokko sieppaa sen.

VUOKKO
Mulla on tylsää! Voidaanks me
vaikka haaveilla tai jotain?

RIPE
Haaveilla?

VUOKKO
Nii! Mää voin aloittaa.

Vuokko laskee pallon syliinsä.
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VUOKKO
Sitku mää valmistun sotelta, mä
aion muuttaa Helsinkiin. Mää
vuokraan jonku ihanan kaksion
keskustasta ja istun aina ennen
töitä jossain kivoissa
kahviloissa.

Allu hörppää kaljaansa.

ALLU
Onnee siihen kaksion vuokraamiseen
lähihoitajan palkalla.

Vuokko luo sydämistyneen katseen Alluun.

VUOKKO
No mitä, joku viissataa kuussa? 

ALLU
Yksiöidenki vuokra hipoo stadissa
sitä tonnin luokkaa.

VUOKKO
Hyi. No mut ehkä mulla on joku
hyvätuloinen poikaystävä.

Vuokko vilkaisee Ilaria, joka ei kiinnitä häneen mitään
huomiota.  Vuokko heittää kortsupallon Ilarille, jonka
kasvoille leviää tyytyväinen hymy.

ILARI
No... mää varmaan oon eka töissä
isännällä ja sit perin sen ja alan
kääriä hyvii massei. Ois se kiva
kans jos ois joskus lapsia, mutta
en mää mitään akkaa nurkkiin haluu
pyöriin.

Ilari heittää pallon Ripelle.

RIPE
Kyä mää emännän haluisin...

Kaikki kääntyvät katsomaan ihmettä: Ripe ei komppaa
Ilaria. Ripe tajuaa tilanteen--

RIPE
Ehkä vuodeks pariks, ei
loppuelämäks, ei mitää sellast.

Vuokko tuhahtaa. Ripe heittää pallon Allulle.

Allu saa kopin ja pyörittelee kortsupalloa sormissaan
hieman inhoten.
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ALLU
En mä tiiä. Lukion jälkeen mä
lähen varmaan kierteleen maailmaa.
Mut en lentäen. En vitussa.

Allu ottaa tupakasta hatsit, ylivertaisuutta puhkuen--

ALLU
Liftaan, pummaan junalippurahat,
ostan vaikka kaneetin... kanootin
ja lähen melomaan--

Rutanen purskahtaa nauruun.

RUTANEN 
Kaneetin! Kaneetilla
maailmanympäri! On tyypillä
kunnianhimoset suunnitelmat!

Allu luo Rutaseen häijyn mulkaisun, Rutanen kellahtaa
maahan nauramaan, Ripekin hihittää.

ALLU
Mikä vitun kielipoliisi sä oot?

RUTANEN
Kaneetti! Missä niitä
valmistetaan?

KERTTU
Rutanen, turpa kiinni.

RUTANEN
Hyvä ku lähit puolustaan Allua
Kepa, ei se osaa pitää puoliaan!

RIPE
Tollane mököttävä hesalaine!

Ripe ja Rutanen nauravat katketakseen. Allu näyttää
siltä, että tappaa kohta molemmat. Kerttu ottaa kortsun
paketista ja venyttää sitä.

KERTTU
Mää tungen teijän molempien päät
tämmöseen jos ne ei pysy kiinni.

Kortsu napsahtaa Kertun päästäessä sen toisesta päästä
irti, se lentää hipaisten ohi Ripestä joka hätkähtää.

Rutanen virnuilee synkän näköiselle Allulle
omahyväisesti.

RUTANEN
Ei se jurottaminen Allu mieheks
tee, tiesithän sää sen?
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Viha leimahtaa Allun kasvoilla.

ALLU
Haluutsä että mä tumppaan tän
röökin sun otsaan?

Vuokko ehtii kaksikon välin.

VUOKKO
Hei, hei... Rutanen, millasia
suunnitelmia sulla on?

Rutanen ottaa mukavamman asennon ja sytyttää tupakan
suureleisesti. Allu pyörittelee silmiään niin että näkee
aivonsa.

RUTANEN
No musta tulee tietenki toimari
johonki isoon yritykseen. Rahaa
tulee taloon ku mää soitan
puheluita, poltan sikareita jalat
nostettuna mahonkipöyälle ja
sihteeri vuorotellen tuo
martineita ja ottaa suihin,
riippuen miten mää sormiani
napsautan.

Ilari ja Ripe nauravat. Vuokko huokaisee ja Kerttu ei
vaikuita kuuntelevan.

ILARI
Voit lainata sitä sihteeriä sit
mulleki.

RUTANEN
nousee istumaan( )

Muistatteko jätkät ku mää katosin
tossa tunti sit? Mä kävin painaa
yhtä lestaa tuolla mehtässä.

RIPE
No etkä käyny!

RUTANEN
No kävin kävin. Kroppa oli ku
kardashianilla. Hitto se tykkäs.

Allu tumppaa savukkeensa--

ALLU
Et tuli sit häräntappoaseelle
käyttöä?

Rutanen hyppää pystyyn kasvot punaisina hehkuen.
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RUTANEN
Melo sää vaan sillä kaneetillas
vaikka vittuun täältä!

Ennen kuin Allu ehtii reagoida, Vuokko on jo singahtanut
kaksikon väliin.

VUOKKO
Hei lähetään käveleen! Mun reidet
on tosi puutunu!

Kerttu on noussut ylös ja tarttuu Vuokkoa käsipuolesta.
Hän katsoo synkän näköistä Allua.

KERTTU
Tuuksää meidän kaa?

Allu nyökkää, juo kaljansa tyhjäksi ja nousee ylös.
Kerttu tarttuu hänenkin käsivarteensa ja lähtee
johdattamaan heitä pois.

Heidän takanaan Ilari ja Ripe nousevat myös, ja lähtevät
perään. Rutanenkin puhkaisee polkaisemalla kortsupallon
ja liittyy muiden matkaan. 

EXT. SUVIJUHLAT - ILTA411 411

Kuusikko kävelee telttojen välissä.

TUOMO MÄKELIN (O.S.)
Ilari! Poika!

Ilari kääntää katseensa--

Tuomo Mäkelin lähestyy vaalipisteensä suunnasta. Muu
nuoriso jähmettyy.

TUOMO MÄKELIN
Tuukko auttaa pistämään näitä
pakettiin?

ILARI
vilkuilee muita( )

En mää... ku täs on--

Tuomo nyökkää muille Ilarin seurueessa.

TUOMO MÄKELIN
Nyt Ilari. Ei vastaväitteitä. Se
on yhteinen asia tämä.

muille nuorille( )
Iltaa, iltaa.

Tuomo tajuaa Allun läsnäolon.
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TUOMO MÄKELIN
Mehän ei taidetakaan olla vielä
tavattu. Tuomo Mäkelin.

ALLU
Allu Korva.

TUOMO MÄKELIN
Niin sää oot Marketan tyttö? Ilari
kertoiki että kesää vietät
täällä... se on hyvä että saa
Lahja ja Svante apuja, ja kivempi
se on minulle kunnostettu tila
ostaa kuin rähjäseksi päästetty.
Harmi ettei se Marketta tullu,
olis sitäki ollu hauska nähdä,
vaikka velipoika Jukka sitä
paremmin tunsikin...

Tuomo virnistää. Allu on jäänyt kiinni yhteen sanaan.

ALLU
Ai... ostaa? Mitä?

Tulee täysin hiljaista. Tuomo Mäkelin tarkastelee Allua.

TUOMO MÄKELIN
Nii, Korvan tilaa.

ALLU
Sä ostat sen?

ILARI
Miten vitun pihalla sää oot?

TUOMO MÄKELIN
Ilari, siivompaa suuta. Niin, mi--

ALLU
Eiku mä en vaan tienny...

TUOMO MÄKELIN
Aha. No, niin se on... se asia.

Allu katsoo Tuomo Mäkeliniä tarkasti. Tuomolle tulee
itsetietoinen olo.

TUOMO MÄKELIN
No, oli hauska tavata.

kääntyy( )
Ilari, poika.

Tuomo lähtee vaalikojuaan kohti. Ilari seuraa perässä,
väläyttää Allulle "vitun luuseri" -henkisen ilmeen.

Allu katsoo Ilaria murhaavasti.
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ALLU
Miks ne myy sen tilan?

RUTANEN
Eksää oikeesti tienny?

Allu pudistaa päätään.

RUTANEN
No siis, mitäpä luulet? Kuka sitä
pitäis, säkö? Rupeekko Taunon
morsiameks?

Ripe naurahtaa--

RIPE
Taunon morsian!

ALLU
Haista nyt--

RUTANEN
Eiku sustahan tulis kätevä emäntä.

Samalla hetkellä Kerttu ottaa hatkat.

VUOKKO
Kepa, mihin sää meet?

Allu hätkähtää, tajuaa Kertun lähteneen. Juoksee perään.

RUTANEN
Allu! Saatana...

EXT. SUVIJUHLAT - JATKUU412 412

Allu juoksee Kertun kiinni.

ALLU
Mitä sä nyt--

KERTTU
Ei hitto!

Kerttu pysähtyy, näkee edessään--

Anni Hurmeen, joka on juuri kääntämässä katseensa Allun
ja Kertun suuntaan.

KERTTU
Pakoon!

Kerttu vetää Allun mukaansa, he syöksyvät ruokateltan
taakse. Ruokateltan takana on usean roskapöntön
keskittymä, Allu ja Kerttu menevät niiden taakse piiloon.
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Anni Hurme ilmestyy teltan takaa, katselee ympärilleen -
ei ole täysin varma näkikö tyttärensä.

Allua huvittaa. Kerttu katsoo tiukasti.

ANNI HURME (O.S.)
Kerttu?

Anni jatkaa matkaa. Kerttu ja Allu hiipivät kyyryssä
roskisten takaa toiseen suuntaan.

EXT. SUVIJUHLAT - HETKEÄ MYÖHEMMIN413 413

Kerttu ja Allu suuntaavat kohti parkkipaikkoja ja niiden
takana olevaa leirintäaluetta. Kerttu vilkuilee koko ajan
taakseen.

EXT. SUVIJUHLAT - LEIRINTÄALUE - YÖ414 414

Leirintäalueella on kourallinen telttoja ja saman verran
asuntovaunuja. Kerttu suunnistaa tummansinisen, kahden
hengen teltan luo, menee polvilleen ja avaa teltan
vetoketjun.

NIINA HURME (O.S.)
Haloo!

Kerttu ja Allu säikähtävät. Aukosta ilmestyy Niinan pää.

NIINA HURME
Leppäkerttu! Missä sää oot ollu?

KERTTU
Hunningolla.

NIINA HURME
Allulle( )

Ja kukas sää oot?

KERTTU
Tässä on Aleksi "Allu" Korva,
Korvan suuresta teollisuussuvusta.
Hän on kosioretkellä.

Allu ei nyt todellakaan tiedä mitä helvettiä--

ALLU
Hauska tavata.

Kerttu hymyilee. Niina katsoo Allua varautuneesti.

NIINA HURME
Jahas. Ootkos Aleksi tullu Herran
sanaa kuulemaan?
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Allu naurahtaa ääneen, mutta Niinaa ei naurata.

KERTTU
Tultiin äitiä pakoon vaan.

NIINA HURME
Niinpä niin. No se kävi täältä jo
etsimässä eli ei tule ihan heti
uudestaan.

KERTTU
Säähän et oo myöskään ehtiny sille
vielä kertoa kaikkia kuulumisia,
vai mitä? Kun vasta tänään tulit.
Ja siinä varmaan kestää hetki, kun
Helsingissä on varmaan tapahtunu
kaikenlaista...

Niina ei voi enää olla hymyilemättä, pudistaa päätään.

NIINA HURME
Niinhän siinä kestää. Aivan.

Niina nousee teltasta, vetää kengät jalkaan. Kerttu
virnistää, tätä hän hakikin.

NIINA HURME
Nähdään, Aleksi.

ALLU
...moi.

Kerttu raottaa teltan ovea. Hän katsoo Allua odottavasti.

Allu ryömii telttaan sisään, Kerttu tulee perässä ja
vetää vetoketjun kiinni.

INT. SUVIJUHLAT - TELTTA - MYÖHEMMIN415 415

Kerttu ja Allu makoilevat vierekkäin, katsovat toisiaan
hiljaa. Kaukaa kuuluu virsien laulua.

Kerttu möyrii hieman lähemmäs Allua.

KERTTU
Pietari polttais tän teltan jos
tietäis et mää oon täällä sun kaa
tällee.

ALLU
Ai millee?

Kerttu hymyilee, laskee kätensä Allun poskelle ja
suutelee tätä. Pitkään.
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ALLU
hiljaa( )

Aa, tollee...

KERTTU
Joo. Mää tykkään susta ku sää oot
niin häiriintyny, Allu Korva.

Allu hymyilee leveästi.

ALLU
Sä oot häiriintyneellä tavalla
vitun pimeä, Kerttu Hurme.

Kerttu painaa nenänsä Allun kaulaa vasten.

ALLU
Jos Anni kyselee, nii voit sanoa
että olit hyvissä käsissä tän yön.

katsoo kättään( )
Vaikka en mä tiiä onks mun niin
hyvät.

Kerttu silittää Allun kättä.

KERTTU
Ne on ihan hyvät käjet.

Kerttu kuljettaa sormiaan Allun niskassa, työntää toisen
kätensä Allun paidan alle koskettaakseen tämän selkää.
Allu säpsähtää kosketusta, mutta silittää Kertun hiuksia.

KERTTU
Ooksää ollu kenenkään kaa?

Kerttu tapittaa Allua läpitunkevasti, Allu vastaa
katseeseen. Päättää olla rehellinen.

ALLU
En.

Kerttu hymyilee.

ALLU
Ootsä?

Kerttu sulkee silmänsä ja painautuu Alluun kiinni.

KERTTU
Joo, yhen Peltolan Luukaksen kaa.
Se ei ollu kauheen kivaa.

Allun ilme värähtää hieman--

ALLU
Miksei?

19.



KERTTU
Mää vaan mietin sillon et tässäkö
tää nyt oli. Tästäkö kaikki on
puhunu. Pahinta oli et ku katoin
sen jälkee peiliin, niin... mää
olin ihan sama ku aina ennenki.

Allu hymähtää, silittää Kertun hiuksia.

ALLU
Ehkä se ei osannu.

KERTTU
Ei me kumpikaan varmaa osattu.

katsoo Allua( )
Mut kai se vois olla aika kivaa
jos tykkää toisesta oikeesti.

Kerttu suutelee Allua, Allu vastaa suudelmaan. Tilanne
eskaloituu, kosketus on intohimoisempaa, Kerttu tarttuu
Allun käteen ja vie sen mekkonsa alle.

Allu jähmettyy, Kerttu katsoo Allua silmät suurina.

KERTTU
Mää haluisin. Tiäksää. Nimenomaan
sun kaa. Eksää halua?

Allu menee vaikeaksi, vetää kätensä pois. 

ALLU
Mä haluisin olla nyt vaan tällee.

KERTTU
Aha.

Kerttu kuitenkin nousee istumaan, vetää teltan vetoketjun
auki. Allu kohottautuu myös istumaan.

ALLU
Suutuitsä?

KERTTU
Eiku mua ahistaa tää teltta.
Mennää ulos.

Kerttu ottaa makuupussin mukaansa ja ryömii ulos
teltasta. Allu seuraa perässä, vaikka onkin hämillään. 

EXT. SUVIJUHLAT. JOENRANTA - AAMUYÖ416 416

Allu ja Kerttu makaavat levitetyn makuupussin alla
puskien keskellä. Kaikkialla on hiljaista.

Allu katsoo kainalossaan olevaa Kerttua, Kerttu tuijottaa
vakavana taivasta. Vieressä on mikropitsojen kääreet.
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KERTTU
aivan hiljaa( )

Oliko sulla huopatossut ku sää
olit pieni?

ALLU
Oli... Semmoset punaset.

KERTTU
Eihän niissä ollu kumipohjaa?

ALLU
Ei, luisti paremmin ku ei ollu.

Kerttu nyökkää, oikein. Hän sulkee silmänsä. Allu painaa
suukon tämän hiuksiin, jo melkein unessa oleva Kerttu
ynähtää hyväksyvästi.

EXT. SUVIJUHLAT. JOENRANTA - AAMU417 417

ANNI HURME (O.S.)
Kerttuu!

Allu säpsähtää hereille ja nousee istumaan. Hän ei ole
enää makuupussin alla, vaan makuupussi on kymmenen metrin
päässä seisovan Kertun sylissä. Kerttu katsoo heräävää
Allua, viittoo tätä piiloutumaan.

KERTTU
Ei tartte aina huutaa!

Allu kömpii äkkiä läheisen puskan taakse. Anni ilmestyy,
saa Kertun tähtäimeensä.

ANNI HURME
Sinua on etitty kissojen ja
koirien kanssa koko aamu!

Kerttu pyörittelee silmiään.

KERTTU
Täällä mää oon ollu jumalan
kämmenellä, olisit siltä kysyny!

ANNI HURME
Voi tyttö tuota sinun suutas...

Anni tarttuu Kertun käsivarteen ja lähtee raahaamaan tätä
poispäin. Hän ei ole huomannut Allua. Kerttu vilkaisee
Allua olkansa yli, Allu hymyilee osaaottavasti.

Vastaukseksi Kerttu nostaa hameensa helmaa niin, että
Allu näkee Kertun pikkuhousut.

Allun ilme on kuin lekalla päähän lyöty.
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INT. SVANTEN AUTO - AAMU418 418

HIDASTETTUNA: Aurinkoinen maalaismaisema kulkee ohi, valo
pilkkii puiden latvojen välistä.

Allu istuu auton takapenkillä, katse suunnattuna ulos
ikkunasta, mutta silmät lasittuneina tiukasti tyhjyyteen.
Hänen kasvoillaan on omituinen, haaveileva ilme.

Vieressä darrainen Rutanen selaa puhelintaan.

LAHJA (O.S.)
Soitakko Svante Taunolle että
lähettii tulee?

Lahja vilkaisee pelkääjän paikalla istuvaa Svantea, joka
vaikuttaa katkeralta siitä ettei saanut ajaa kotimatkaa.

SVANTE
Mitä Tauno sillä tiedolla tekee?
Soita ihte.

Lahja huokaisee. Ei halua riidellä, joten katsoo Allua
taustapeilin kautta.

LAHJA
Mitä sulla on Allu-rakas mielessä
ku oot koko matkan ollu noin
kumman hiljane?

RUTANEN
ajattelematta( )

Kerttu sillä on mielessä.

Allu havahtuu ajatuksistaan ja tuijottaa irvistävää
Rutasta, joka tajuaa juuri puhuneen ohi suunsa.

Auton tunnelma muuttuu täysin. Lahja naputtelee rattia,
silmäilee taustapeilin kautta takapenkkiä ja yrittää
miettiä mitä sanoisi.

LAHJA
Jaa... Se on nii vaikia selvitellä
tämmösiä asioita Kertun vanhempien
kanssa jos tämmönen tulee ilmi...

RUTANEN
Eihän tästä nyt mitään tuu ilmi,
sanotaan että ne oli meijän kaa
koko illan!

Lahjan katse suuntautuu Alluun.

LAHJA
Kahestaanko te koko yön olitte?
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ALLU
Joo.

Allu katsoo Rutasta tiukasti. Nolo Rutanen vaipuu
penkillä alemmas. Lahja huokaa.

LAHJA
Kun ne Hurmeet, ne ei tämmösiä
asioita ymmärrä alkuunkaan.

Svante hieraisee parransänkeään.

SVANTE
Se on Pyhä Pietari pelkkää kuumaa
höyryä koko äijä. Eikä sitä
haittaa se mitä se ei tiijä.

Allu tyrskähtää nimivalinnalle ja Rutanen purskahtaa
nauruun. Lahja katsoo moittivasti Svantea.

LAHJA
No nii. Tästä ei sitte tarvii...

Allulle( )
Mutta olis varmaan parempi että
ette enää tolleen... noin
näkyvällä paikalla... tai. Niin.

Allu nyökkää nöyränä, vaikka ei olekaan ihan varma onko
samaa mieltä.

ALLU
Katotaan mitä tapahtuu.

Lahja ei tiedä mitä sanoa enää, keskittyy ajamiseen
mietteliäänä.

Svante hymyilee Allulle olkansa yli ja vääntää autoradioa
kovemmalle. Auton täyttää Baddingin Paratiisi.

perille kun saavuttiin

kukat kukki tuoksui niin

meri vaahtosi kuin olut kuohuaa

heti rantaan kuljettiin

liiat kuteet riisuttiin

oli tunnelma niin huumaavaa

LEIKKAUS:

LOPPUTEKSTIT
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