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2001

NIKLAKSEN IG-STORY: EXT. RUISROCK - PÄIVÄ
Niklas saapuu festarialueelle, kuvaa itseään kantamassa
kitarakoteloa.
Ruisroooock!

NIKLAS

-- Uusi story -Niklas bäkkärillä. Haroo hiuksiaan, flexaa
artistirannekkeella.
-- Uusi story -Kuvaa itseään Dianan kanssa.
-- Uusi story -MakeX punnertaa hiki hatussa, MikkiH pitää jalkaa selän
päällä.
MIKKIH
Veli sä olit ennen rautaa. Nyt
punnerrat ne raskauskilot pois.
MakeX huomaa että häntä kuvataan.
MAKEX
Joo, vittu mä vedin jo viiskyt?
Niklaksen nauru kameran takana--- Uusi story -Niklas kuvaa MikkiH:ta.
NIKLAS
Niin monelta se mun keikka oli?
MIKKIH
Veli se on ihan kohta. Sul on niinku
päivän eka keikka about!
Niklas kääntää kameran itseensä.
NIKLAS
Mä vedän kohta YleX:n kontilla pari
biisii ep:ltä, tulkaa kuuntelee!

2.
2002

SALLAN IG-STORY: EXT. BACKSTAGE - PÄIVÄ
@musicaecompendium: Salla kuvaa itseään ja ALMAa.
Teksti: Tänään Ruisrock!

2003

EXT. RUISROCK - ARTISTIALUE - PÄIVÄ
Niklas katsoo Salla storyn ja vilkuilee ympärilleen, etsii
Sallaa hermostuneena katseellaan.
Diana pysähtyy tuijottamaan puhelintaan Niklaksen taakse.
Oh my god!

DIANA

Niklas kääntyy.
What?

NIKLAS

DIANA
I get to stay! I can finish school in
Helsinki!
Niklas innostuu.
NIKLAS
They let you do it?
DIANA
Yeah, I just got an email from the
Opo-Olli.
Niklas nauraa.
Nikke!

NIKLAS

Diana hymyilee-DIANA
I'm staying in Finland!
NIKLAS
I knew it would work out!
Niklas sulkee Dianan isoon halaukseen ja suutelee tätä.
Diana nauraa onnellisena.
Niklas irrottautuu halauksesta, takaa kuuluu ääni.

3.

Niklas. Moi.

SALLA (V.O.)

Niklas säpsähtää, kääntyy ja näkee Sallan. Säikähdys muuttuu
hämmennyksen sekaiseksi riemuksi. Juoksee huutaen Śallan
luo. Kaksikko halaa pitkään.
NIKLAS
Mä aattelinki et mä törmäisin suhun.
Salla naurahtaa, keräilee itseään.
SALLA
Joo, mä oon nyt täällä.
Niklas pudistaa päätään, räjähtää uudestaan, nostaa Sallan
ilmaan. Niklas on selkeästi enemmän innoissaan Sallan
näkemisestä, kuin äskeisestä Dianan uutisesta.
NIKLAS
Ei vittu, huh!
Salla ja Niklas tuijottavat toisiaan eivätkä tiedä mitä
sanoa; niin paljon asioita. Salla purkaa hetken
ensimmäisenä.
SALLA
Hei, sun eepee, se on nyt niinku-ulkona...
NIKLAS
Joo! Kiitos! Mä siis soitan kohta
tossa YleX:n kopin edessä.
SALLA
Häh? Onks sulla keikka Ruississa?
NIKLAS
No siis, on ja ei, mä vedän vaan pari
biisii... soitatko sä Alman kanssa?
SALLA
En mä varsinaisesti-Niklas muistaa Dianan, joka seisoo pienen matkan päässä ja
hymyilee hämmentyneesti. Viitto Dianan luokseen.
NIKLAS
Hei, täs on Diana. Diana, Salla.
Diana ja Salla kättelevät, jäävät katsomaan toisiaan tajuavat samanaikaisesti kuinka paljon näyttävät toisiltaan.
Dianan hymyyn sekoittuu jotain väkinäistä.

4.
DIANA
Hi, nice to meet you. I've heard a
lot about you.
SALLA
Great to meet you. I haven't heard
anything about you...
(naurahtaa)
Niklas ei osaa lukea jännitettä, on edelleen aivan tiloissa
Sallan näkemisestä.
NIKLAS
Nii joo, siis me ollaan-- kauan sä
oot nyt Suomessa?
SALLA
Mä oon tästä eteenpäin koko
heinäkuun, me asutaan Susannan
vanhempien kämpillä...
SUSANNA, 23, saapuu paikalle kahden kaljan kanssa,
herttaisesti hymyillen.
SALLA (cont'd)
Täs on tosiaan Susanna. Mun
tyttöystävä.
Niklas jää tuijottamaan Susannaa: glitteriä poskipäissä,
vahva meikki, päässään heleä kukkaseppele.
Sallan tyttöystävä?
SUSANNA
Mä en kestä, mä näin teiän
jälleennäkemisen tuolta!
NIKLAS
Vittu mä arvasin! Mä oon kattonu sitä
sun vlogii, mä olinki sillei et
jotain meininkii täs on...
SUSANNA
Hei onpa kiva nähä et te ootte taas
ystäviä. Distance makes the heart
grow fonder, eiks vaan.
Niklas ja Salla eivät kumpikaan tiedä miten reagoida
Susannan mietelauseeseen. Diana tarkkailee tilannetta
hämmentyneenä.

5.
NIKLAS
Joo. No mut. Cool! Eli siis sä
niinku-(tekee
pimpinhaistamiseleen)
--nykyään Sallan-(osoittaa alas,
naksauttaa suullaan)
Mahtavaa et joku vihdoin...
Salla tyrskähtää, Susannan hymy hyytyy.
SALLA
Mut joo, meiän pitää jatkaa matkaa.
NIKLAS
Joo, no mut, jes. Moro.
Salla ottaa Susannaa kädestä, lähtevät.
NIKLAS (cont'd)
(huutaa perään)
Ja tulkaa kattomaan keikkaa!
Salla kääntyy, huutaa takaisin sallamaiseen sävyyn.
SALLA
Joo jos sä lupaat sä lupaat et vedät
hien...
Salla tajuaa jo kesken lauseen, ettei läppä ole erityisen
onnistunut. Niklas pudistelee päätään heikolle läpälle,
naurahtaa silti.
2004

EXT. RUISROCK - PÄIVÄ
Niklas ja Diana kävelevät Maken, Mikin ja Essin kanssa kohti
YleX:n koppia.
MIKKIH
(puhelimeen)
Joo hei Young Thug vetääki Niityllä
nii me ollaanki Keksin kaa
Rantalavalla!
Niklas on ajatuksissaan. Diana huokaisee.
DIANA
I'm so relieved.
About what?

NIKLAS

6.
Diana kohottaa kulmiaan.
DIANA
That I get to finish school here.
NIKLAS
Oh yeah, of course! Yeah, it's so
cool.
2005

INT. YLEX:N KOPPI - PÄIVÄ
Niklas istuu ALMA HÄTÖSEN ja JENNI POIKELUKSEN
haastattelussa.
HÄTÖNEN
Studiossa vieraana Niklas, jonka EPlevy julkastiin viikko sitten. Moi
Niklas, tervetuloa Ruisrockiin!
Kiitos!

NIKLAS

POIKELUS
Sulta on tullu nyt uutta musaa
ensimmäistä kertaa sitten Hiki-levyn
2011. On varmaan aika turvallista
sanoa et nyt sulla on uus suunta sun
musiikissa?
NIKLAS
Joo, tai mun mielestä voi sanoa et
nyt mulla on ekaa kertaa omaa musaa.
HÄTÖNEN
Temput ja biitit on yks Suomen
pophistorian isoimpia hittejä, mut sä
oot sitä mieltä että se ei oo sun
biisi?
NIKLAS
Nii, tai mä ehkä mieluummin katon nyt
eteenpäin enemmän ku taaksepäin...
HÄTÖNEN
Sut sainattin MakeXMikkiH:n WTF
Recordsille toukokuussa. Luuletsä
että niin olis käynyt jos sä et olis
ollut joskus NIC?
POIKELUS
Etsä oo ylpee sun menneisyydestä?

7.
Niklas yrittää pakittaa, purkaa jännitettä-NIKLAS
(virnistää)
Mulla ja mun menneisyydellä on aika
jännä suhde, niinku voitte varmaan
kuvitella.
Hätönen ja Poikelus nauravat.
POIKELUS
No kuunnellaan sit seuraavaks Mistä
mä alotan. YleX:n studiossa täällä
Ruisrockissa Niklas.
Mistä mä alotan alkaa soida. Kaikki riisuvat kuulokkeensa.
HÄTÖNEN
Tää on ihan kiva. Mut ei kyl niin
kiva ku Temput ja biitit.
Kiitos.
2006

NIKLAS

EXT. RUISROCK. YLEX BACKSTAGE - PÄIVÄ
Niklas virittää akustista kitaraa. Essi ja Mikki saapuvat
paikalle käsi kädessä, Make heidän perässään.
MIKKIH
Veli jännittääks jo hä?
NIKLAS
No joo itseasias jännittää ihan
vitusti.
ESSI
Hyvin se menee.
MIKKIH
Ajattelet vaan et sä omistat koko
yleisön. Ne on tääl sun takii. Sä oot
kuningas.
Essi pyöräyttää silmiään.
ESSI
Älä kuuntele tota amatööriä.
Essi pussaa Mikkiä. Niklas irvistää.

8.
NIKLAS
Hei nyt loppu toi, mun pitää
keskittyä.
Oma vikas.

ESSI

Mikki nauraa.
MAKEX
Tiiätsä mitä sun pitäis tehdä jos sä
haluut et jengi oikeesti lämpee?
Niklas katsoo Makea kysyvästi.
2007

EXT. RUISROCK. YLEX:N LAVA - PÄIVÄ
Yleisöä on kerääntynyt kohtuullinen määrä lavan eteen. Make,
Mikki, Essi ja Diana yhdessä ihmisten seassa. Joku tulee
ottamaan Mikin ja Maken kanssa fanikuvan. Salla seisoo yksin
taaempana.
Niklas kävelee kitara kädessään lavalle. Yleisö taputtaa
hillitysti.
NIKLAS
Moi, mä oon Niklas. Kiva ku tulitte
kuuntelee, toivottavasti mä en tuota
pettymystä tällä kertaa.
Naurua yleisöstä. Mikki repeää ja osoittaa suosiota kovaan
ääneen.
Ehditäänkö vielä -intro lähtee soimaan. Open koodaamat
raidat jyskyttävät taustanauhoilla. Tunnelma on sähköinen.
NIKLAS (cont'd)
Me halutaan, mut varotaan
Ettei katsottais silmiin
Sä haluut mut, mä haluun sut
Mut pystytkö ottamaan riskin?
Diana hymyilee yleisössä.
NIKLAS (cont'd)
Mä voin antaa ihan mitä vaan
Jos osaisit vaan kysyä
Voin muuttua mikskä vaan
Tai tällaisena pysyä
Biitti lähtee liikkeelle, Mikki ja Make keinuttavat käsiään
tahdissa, Essikin liittyy liikkeeseen.

9.
Niklasta naurattaa, vilkaisee Sallaa joka hymyilee myös.
// Vähän myöhemmin; Mistä mä alotan on setin viimeinen biisi
ja nyt loppupuolella. Yleisössä tanssitaan, Niklas on
liekeissä.
NIKLAS (cont'd)
Sillon ku se ottaa enemmän ku antaa
Mä en tiedä mistä mä alotan ku mietin
että mikä mua painaa
Salla liikuttuu yleisössä. Kertsi on hänen.
NIKLAS (cont'd)
Kerro mikä riittää, sano et on aikaa
Mä en tiedä mistä mä alotan ku
palapelin palat ei vaan kohtaa
Biisi loppuu. Suosionosoitukset ovat äänekkäät.
NIKLAS (cont'd)
Kiitos. Täähän on vitun siistiä!
Yleisö hurraa.
NIKLAS (cont'd)
(osoittaa yleisöön)
Make ja Mikki-(yleisö osoittaa
suosiotaan)
Nii, ne ehdotti et mä vetäisin
loppuun yhen klassikon. Haluisitteks
te kuulla sen?
Vahvaa kannustusta. Niklas soittaa kitaralla hitaan intron.
Soinnuista voi jo arvata, että kyseessä on Temput ja biitit.
Ei taustanauhoja, vain kitara ja Niklaksen ääni.
NIKLAS (cont'd)
(laulaa)
Koulusta kotiin taas, ei tarvii
läksyjä miettiä pyörit mun mielessä
vaan...
Yleisö riemastuu ja aloittaa yhteislaulun välittömästi.
YLEISÖ
Ja aina tunnilla, katujen kulmilla
Haluisin sanoa mut en uskalla!
Niklasta naurattaa. Hän soittaa, laulaa välillä apuja, mutta
yleisö ei niitä juuri tarvitse.

10.
Diana seuraa katseellaan vaivihkaa Sallaa, joka laulaa
kovaan ääneen mukana.
SALLA
Hei meiltä loppuu aika, mun täytyy
tietää, että nähdään uudestaan!
2008

EXT. RUISROCK, YLEX BACKSTAGE - HETKEÄ MYÖHEMMIN
Diana juoksee halaamaan Niklasta.
DIANA
That was amazing!
NIKLAS
Was it really?
DIANA
I was still kind of missing that red
leather jacket though...
Niklas naurahtaa. Katse irtoaa Dianasta, Niklas vilkuilee
ympärilleen. Diana tajuaa heti, ketä Niklas etsii.
DIANA (cont'd)
I think she left already.
Niklas lukee asetelmaa ensimmäistä kertaa. Koskettaa Dianan
kasvoja.
NIKLAS
Let's get some ice cream.
Niklas antaa Dianalle pusun.

2009

EXT. RUISROCK, RANTALAVAN VIP-ALUE - PÄIVÄ
Salla tulee Vippiin. Susanna istuu riippumatossa, selaa
somea ja juo piccolopullosta shampanjaa.
SUSANNA
Missä sä oot ollu?
SALLA
Olin kattomassa sitä Niklaksen
keikkaa.
SUSANNA
Mä yritin soittaa sulle mut ei menny
läpi kun tää faking kenttä on niin
paska.

11.

Aa sori!

SALLA

SUSANNA
Ei ollu varmaan tungosta?
SALLA
Oli siel aika hyvin porukkaa. Se oli
oikeestaan tosi hyvä.
SUSANNA
Siis oliks siel ihan niinku aikuisia
ihmisiä kuuntelemassa?
Salla naurahtaa, heh heh.
SALLA
Siel oli itse asias pelkästään ne yli
70-vuotiaat jotka pääsee Ruissiin
ilmaseks.
SUSANNA
Häh? Ai oikeesti? Miks?
Salla luovuttaa, pudistaa päätään.
SALLA
Onks sul nälkä?
SUSANNA
Joo... mut mul on myös tosi hyvä
paikka täs.
(katsoo surkeana)
Jos mä lähen niin joku vie tän.
SALLA
No jos mä haen meille safkaa? Mitä
sun tekis mieli?
2010

INT. RUISROCK, RANTALAVAN VIP-ALUE - PÄIVÄ
Salla saa kaksi burgeria käsiinsä kojusta.
Kiitti.

SALLA

Salla kääntyy. Niklas on hänen takanaan, odottaa.
SALLA (cont'd)
Ai sä olit siinä.

12.
NIKLAS
Joo, ja säkin olit tällä kertaa
oikeesti täällä...
Salla ei ymmärrä mitä Niklas tarkoittaa.
SALLA
(nyökkää kauemmas)
Mä oon menos tonne, Susannan luo...
Joo, joo.

NIKLAS

Niklas ja Salla lähtevät kävelemään hiljaisuudessa.
NIKLAS (cont'd)
Mitä tykkäsit keikasta?
SALLA
Sä osaat laulaa.
Molemmat nauravat.
SALLA (cont'd)
Sä veit sit maaliin sen Mistä mä
alotan -biisin. Vaik kertsissä ne
taustaviulut oli kyl aika ysärit.
Niklas hymähtää, roastaa takaisin-NIKLAS
Sen sijaan Susanna, hänhän oli ihan
tosi sun tyylinen.
SALLA
(viittaa päällään
olevaan värikkääseen
takkiin)
Ehkä mun tyyli kaipas jo päivitystä.
Molemmat naureskelevat, hiljenevät sitten.
NIKLAS
Mä oon niin monta kertaa meinannu
heittää sulle viestii.
Salla ei tiedä mitä tähän sanoisi-SALLA
No... mitä sä oisit kirjottanu?

13.
Niklas miettii, on aloittamassa lausetta. Huomaa, että
kauempana Susanna ja Diana keskustelevat keskenään
riippumatolla.
Sallan ja Niklaksen samanaikainen reaktio: ei helvetti.
SUSANNA
Hur länge har ni varit tillsammans?
DIANA
Oh, mm, we can also talk English...
like, two months?
SUSANNA
Oh, about the same as us.
Salla ja Niklas kiirehtivät paikalle.
NIKLAS
(Dianalle)
Hey, I think we have to go now if we
wanna see Olavi.
Niklas nappaa Dianan mukaan, kääntyy vielä Sallan puoleen
puhuen vain tälle.
NIKLAS (cont'd)
Hei. Mennään kahville. Pitää oikeesti
nähä ja jutella.
Salla katsoo Niklasta, nyökkää.
SALLA
Joo, nähää ens viikolla stadissa.
Tulkaa kattoo Almaa!
Todellakin!

NIKLAS

Katsovat toisiaan silmiin. Diana huomaa katseen.
2011

INT. RUISROCK, ALMAN BACKSTAGE - PÄIVÄ
Salla työstää läppärillään backstagen kontissa. Logicissa on
auki biisiprojekti, Sallalla on kuulokkeet korvilla. Hän
eläytyy. Ympärillä hyörii ALMAN bändin jäseniä, ja artisti
itse. He valmistautuvat keikkaan.
KASPERG tulee Sallan viereen.
KASPERG
Onks se valmis?

14.

No kuuntele.

SALLA

Salla antaa kuulokkeet Kaspergille, lyö välilyöntiä. Kasperg
nyökkäilee, hymyilee.
KASPERG
Se on hyvä, bounssaa se.
Kasperg lähtee. Sallan kännykkä piippaa. Viesti Niklakselta.
Hyvää keikkaa! Salla hymyilee.
2012

EXT. RUISROCK. RANTAVIPIN EDUSTA - ILTA
Niklaksen puhelin piippaa, hän lukee viestin. Se on selvästi
Sallalta, Niklas naurahtaa ääneen. Diana huomaa reaktion,
häntä ärsyttää. Diana pysähtyy äkisti.
DIANA
Wait, I still need to pee. I'll be
fast.
NIKLAS
The show starts in like two minutes.
Diana hämmentyy Niklaksen kiireestä.
DIANA
Okay, I'll be really fast.
Niklas vilkuilee hermostuneena.
NIKLAS
C'mon I'll be next to the
miksauskoppi, okay? Call me if you
don't find me.
Diana kohauttaa olkapäitään hieman loukkaantuneena. Lähtee
takaisin vippiin. Niklas lähtee juoksemaan tungoksen läpi
kohti niittylavaa.

2013

EXT. RUISROCK, NIITTYLAVA - HETKEÄ MYÖHEMMIN
ALMAn keikalla on riehakas tunnelma. Valtava ihmismassa
pomppii biitin tahtiin.
Miksauskopin luona Niklas katselee lavalle, etsii Sallaa.
Salla ei ole bändin mukana. Niklas ihmettelee.
Diana löytää Niklaksen viimein.

15.

Hey.

DIANA
(musiikin yli)

Niklas hymyilee, nappaa Dianan kainaloonsa, suutelee. Diana
hymyilee. Biisi päättyy ja väkijoukko osoittaa suosiotaan.
Alma aloittaa Chasing Highs -hittinsä.
Niklaksen takana miksauskopista astuu ulos Salla. Diana
huomaa hänet, tökkää Niklasta ja osoittaa. Niklas hämmästyy,
hypähtää Sallan luokse.
NIKLAS
Mitä sä siellä teit? Mä luulin et sä
kierrät Alman kaa niinku-(osoittaa lavalle)
SALLA
Joo, tai siis, mä en oo tos bändissä.
Mut se... uus pari biisiä sitten?
Kuulitsä sen?
Niklas miettii, nyökkää. Tajuaa-Se on sun?

NIKLAS

Salla hymyilee, vähän ylpeänä.
SALLA
Mun ja Alman ja parin muun.
Niklas katsoo Sallaa sekavin tuntein.
NIKLAS
Onneks olkoon.
Salla huomaa Dianan Niklaksen takana. Dianan ilme kertoo
kaiken.
SALLA
Kiitti. Susanna venaa mua tuol
vipissä skumpan kaa, pitää mennä. Me
varmaan sit nähään stadissa, tai sit
me vaan törmätään tällee joka vitun
välissä.
Niklas nauraa.
Nähään.

NIKLAS

16.
Salla lähtee. Niklas jää katsomaan perään, kunnes Diana
laittaa kätensä Niklaksen käsikynkkään.
2014

EXT. RUISROCK. NIITTYVIP - HETKEÄ MYÖHEMMIN
Salla tulee Susannan luo, joka antaa hänelle
kuohuviinilasin.
SUSANNA
Se oli upee. Mä oon niin ylpee susta.
Vaik olisin mäkin voinu ton biisin
vetää.
SALLA
Mä teen sulle vähintään yhtä hyvän.
Salla ja Susanna suutelevat.

2015

EXT. RUISROCK. NIITTYLAVA - JATKOA
Niklas ja Diana kuuntelevat kun Alma vie Chasing Highsin
viimeiseen nostatukseen. Niklas näyttää mietteliäältä, ei
kuuntele. Diana tarkastelee hänen ilmettään vakavana.
LEIKKAUS:
LOPPUTEKSTIT

