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0102 LK jalat

0101 LK kasvot

1.EXT. KOULUN PIHA.ELOKUU – PÄIVÄ (VIDEONAUHA)
Näemme hidastettua videokuvaa. On aurinkoinen elokuun
päivä koulun pihalla. 10-vuotias tyttö, EMMA, hyppii
ruutua KAHDEN SAMANIKÄISEN TYTÖN kanssa. Kaikki kolme
nauravat. Kuva pysähtyy Emman kasvoihin.
MUSTALLA POHJALLA ALKUTEKSTIT:
EMMA
0201 PK
ajo edessä
0202 YK
>tilt>
pysäkki

2.EXT. PIKKUKAUPUNGIN KATU.ELOKUU - ILTAPÄIVÄ
Linja-auto ajaa pikkukaupungin laidalla kulkevaa tietä
rauhallisesti. Pysäkkikatoksen alla seisoo kolme
teinipoikaa: VILLE, MATTI ja TAPIO. Bussi pysähtyy
pysäkille ja avaa etuovensa. Pojat astuvat sisään.
3.INT. LINJA-AUTO.ELOKUU – JATKUU

0301 PK
pojat ja
kuski

0302 ajo
poikien
perässä

Linja-auton KULJETTAJA on 60-vuotias mies. Pojat näyttävät
kukin vuorollaan hänelle kuukausilippua ja rynnivät kohti
bussin takaosaa.
VILLE
Takapenkki! Takapenkki!
MATTI
No älä ny töni...

0303 LK
kuski
0304
kattoluukku

0307 LK Tapio

0306 kuljettaja peilissä

0305
KK
>ajo>
LK
Ville

Tapio seuraa kahden muun perässä hieman rauhallisemmin.
Kuljettaja katsoo poikia rynnimistä peilistä ja sulkee
sitten oven. Auto lähtee liikkeelle, rauhallisesti.
Ville nostaa jalat viereiselle penkille ja katsoo
ikkunasta ulos. Linja-auto etenee hitaasti.
VILLE
(huutaa)
Hei tota äijä, voisko mitenkään ajaa vielä
vähän hiljempaa?
Toiset pojat nauravat. Kuljettaja vilkaisee taustapeiliin,
mutta ei sano mitään.
VILLE
Hei ootsä kuuro? Me päästäs kävellenki
nopeemmin.
Kuljettaja ei vieläkään sano sanaakaan.
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0305 Ville

Yhtäkkiä bussin vauhti hiljenee ja lopulta pysähtyy.
Kuljettaja avaa takaoven.
0308 ovi

0309 LK kuski

0307 LK Tapio

0306 kuljettaja peilissä

VILLE
Vittu mikä äijä.

Mitä vittuu.

MATTI

VILLE
(huutaa)
Hei mitä vittuu sä pelleilet.
MATTI
Hei mennääks hakkaa se.
Älkää ny...

TAPIO

VILLE
(huutaa)
Laita ny äijä se ovi kiinni.
KULJETTAJA
Kutsutaanko poliisit?
Pojat eivät vastaa.
KULJETTAJA
Kutsutaanko poliisit?
No ei kutsuta.

MATTI

VILLE
(Huokaa) Vittu mikä äijä.

0310 verhot

KULJETTAJA
Sitten te rauhotutte tai jollekin käy
huonosti.
Uuu!

VILLE

Takaovi sulkeutuu.

4.INT. KERROSTALOKAKSION OLOHUONE.SYKSY – ILTA

0401 verho

Huone on askeettinen mutta sotkuinen. Ikkunassa roikkuvat
lakanoista tehdyt keltaiset verhot, jotka luovat tilaan
kellertävän hämärän valon. Seinällä on kirjahylly. Siinä
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on kymmeniä pieniä videonauhoja, joissa jokaisen kyljessä
lukee ”EMMA” ja perässä päivämäärä. Nauhojen välissä on
yksi tyhjä kolo.

0402
nauhat
ajo

Kirjahyllyn vieressä on televisio. Sen alla on
videonauhuri, jonka näytössä pyörii aikakoodi ja palaa
punainen nauhoitusvalo. Lattialla videonauhurin edessä on
pieni videokamera, joka on yhdistetty johdolla
videonauhuriin.

0403
kamera
>>
nauhuri

0404 LK
Vesa

Televisiota vastapäätä on nojatuoli, jossa istuu 35vuotias mies, VESA.

0405 PK
Vesan
takaa

Televisiossa pyörii videokuvaa:
5.EXT. KOULUN PIHA.ELOKUU – PÄIVÄ (VIDEONAUHA)
Emma hyppii ruutua koulun pihalla kahden muun tytön
kanssa. Kamera seuraa enimmäkseen Emman kasvoja.
Emma nostaa pantin toiseksi kauimmaisesta ruudusta ja
hyppii sen kanssa alkuun. Nyt pantti pitää heittää
viimeiseen ruutuun. Emma keskittyy. Hän heittää ja
onnistuu.

0503 LK

0502 LK

0501 KK
zoom
LK

0601 LK

Vesa katsoo hyppäämistä tarkkaavaisena. Kun Emma onnistuu,
hän hymyilee. Hän osoittaa kaukosäätimellä kameraa ja
pysäyttää kuvan.

0604 0603

Sitten Vesa nousee ylös nojatuolista ja kyykistyy
television eteen. Hän ottaa nauhan ulos videokamerasta ja
nousee ylös. Hän laittaa nauhan kirjahyllylle tyhjään
kohtaan ja ottaa rivistä seuraavan, viimeisen.

0605

Vesa laittaa nauhan videokameraan ja käynnistää sen.
Televisioon tulee taas kuva:

1101
zoom

7.EXT. KOULUN PIHA.ELOKUU – PÄIVÄ (VIDEONAUHA)
Kuva liikkuu levottomasti koulurakennuksen ikkunoissa.
Koulun seinässä oleva kello näyttää hieman yli 14.

0801 LK
(PK?)

8.INT. KERROSTALOKAKSION OLOHUONE.SYKSY – JATKUU

0802
ELK

0606 heijastus televisiossa vaihtuu videoksi

0602 PK takaa

6.INT. KERROSTALOKAKSION OLOHUONE.SYKSY – SAMAAN AIKAAN

Vesa astuu taaksepäin ja istuu nojatuoliin. Hän osoittaa
kaukosäätimellä videonauhuria. Aikakoodi nauhurin ruudussa
alkaa taas pyöriä ja punainen valo syttyy.
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9.EXT. KOULUN PIHA.ELOKUU – ILTAPÄIVÄ
0901 YK

0902
PK
>ajo>
LK
Vesa

Pienen kaupugin ala-asteen koulun piha on tyhjä. Vesa
seisoo puistikossa koulun verkkoaidan takana. Hän on
melkein näkymättömissä. Aidan edessä on kenttä. Sen
reunalla on keinut ja kiipeilyteline. Koulurakennus on
pihan perällä. Vesalla on kädessään videokamera.
Kuuluu koulun kellojen ääni.
10.INT. KOULUN KÄYTÄVÄ.ELOKUU – SAMAAN AIKAAN

1001
ajo

Oppilaat valuvat luokista käytävälle. Osa istuu lattialla
ja laittaa kenkiä jalkaansa. Toiset potkivat jalkapalloa.
Emma kävelee reppu selässään käytävän halki pujotellen
muiden lasten välistä.
11.EXT. KOULUN PIHA.ELOKUU – JATKUU (VIDEONAUHA)

1101
zoom

Kamera zoomaa koulun ulko-oviin, kun Emma astuu ulos.
Ulko-oven edessä seisoo OPETTAJA, 50-vuotias nainen. Hänen
vieressään on kaksi Emman ikäistä tyttöä, reput selässään.
Emma pysähtyy juttelemaan heidän kanssaan, mutta emme
kuule keskustelua. Sitten Emma jatkaa matkaansa kohti
keinuja.
12.EXT. KOULUN PIHA.ELOKUU – JATKUU

1201 PK

1202
SKK>PK
tele
Vesa

Vesa seisoo verkkoaidan takana ja seuraa videokameralla
pihan poikki kävelevää Emmaa. Kun Emma on päässyt reilun
matkan päähän opettajasta, Vesa laskee kameransa ja
vilkuilee ympärilleen. Kadulla ei näy ketään. Vesa
sammuttaa kameran ja työntää sen olallaan roikkuvaan
kameralaukkuun. Sitten hän ottaa kiinni verkkoaidan
yläreunasta ja kiipeää aidan yli.
Päästyään pihalle Vesa lähtee kävelemään ripeästi Emmaa
kohti.

1204 PK

1203 KK Emma

Emma!

VESA
(huutaa varovasti)

Emma kääntyy katsomaan Vesan suuntaan ja pysähtyy.
Iskä!

EMMA

Vesa kiihdyttää vauhtinsa juoksuksi. Emma juoksee häntä
vastaan. Kun he kohtaavat, Vesa nostaa Emman halaukseen.
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Sitten hän laskee tytön maahan ja kyykistyy.

1206 PLK Emma

Moi.

1207 KK tele opettaja

1205 PLK Vesa

Moi.

VESA
EMMA

Vesa vilkuilee ympärilleen. Opettaja seisoo koulun oven
edessä juttelemassa kahden tytön kanssa. Hän vilkaisee
Vesaan päin.
VESA
No mitä... mitä sulle kuuluu?
EMMA
Sä et sais tulla tänne.
Opettaja lähtee kävelemään Vesaa ja Emmaa kohti.
VESA
Mä tiiän. Mun pitääkin just mennä. Mä vaan...
mitä sulle kuuluu? Onks sulla kaikki hyvin,
miten sun koulu menee... Ootsä käyny siellä
tallilla?
EMMA
Joo. Äiti vie mut tänään sinne. Se tulee
hakemaan mua kohta.

Tuu, mennään.
1209 PK opettaja

1208 PK käsi > Vesa

Opettaja kiihdyttää vauhtiaan. Vesa nousee ylös ja ottaa
Emmaa kädestä kiinni.
VESA

EMMA
En mä saa lähteä sun kanssa.
VESA
Mennään vaikka sinne tallille.
OPETTAJA
Päästä Emmasta irti, Vesa.
Opettaja pysähtyy Emman taakse. Vesa päästää irti tytön
kädestä.
OPETTAJA
Sä et voi tulla tänne.
Vesa astuu taaksepäin.
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1209 PK opettaja
1210 LK Emma

1208 PK Vesa

OPETTAJA
(jatkaa)
Mä tiedän kyllä, että sä liikut täällä
(vilkaisee Vesan kameralaukkua), mutta... sä
et voi tulla tänne pihalle. Meidän on pakko
ilmottaa siitä. (Emmalle) Tuleeko sun äiti
hakemaan sua?
Emma nyökkää opettajalle.
OPETTAJA
Sano isälle heippa.
Heippa.

EMMA

OPETTAJA
Mene nyt Vesa.

1211 LK>SKK Vesa

Vesa lähtee perääntymään takaisin aidalle. Emma jää
seisomaan pihan keskelle opettajan kanssa. Tytöt koulun
ovelta juoksevat Emman luokse.
TYTTÖ
Tuutsä keinumaan?
Emma katsoo Vesan perään. Vesa on ottanut kameran
laukustaan ja kuvaa Emmaa kävellessään pois.
Voin mä tulla.

EMMA

1403 PLK

1402 PLK

1401 SPK

1301 PLK

13.INT. KERROSTALOKAKSION OLOHUONE.SYKSY – ILTA

1501
Tapio
>
Ville

Vesa istuu nojatuolissa pää käsiin painettuna.
14.INT. KERROSTALOKAKSION KEITTIÖ.SYKSY – HETKEÄ MYÖHEMMIN
Keittiössä on samanlaiset keltaiset verhot kuin
olohuoneessa. Pöydällä ikkunan ääressä on tyhjiä pulloja
ja muutama VHS-nauha pinossa.
Vesa astuu keittiöön yksi videonauha kädessään. Hän
asettaa sen pöydälle pinon päälle ja kävelee jääkaapille.
Vesa ottaa hyllyltä olutpullon ja sulkee oven. Hän istuu
tuolille pöydän ja ikkunan ääreen.
15.INT. LINJA-AUTO.ELOKUU - JATKUU
Ville nousee penkiltään.
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1501 skarppi taakse Mattiin
1502
Ville
Tapio

Matti

VILLE
(HUUTAA KULJETTAJALLE)
Hei pappa, kato tätä!
Kuljettaja katsoo taustapeiliin. Poika ottaa kiinni bussin
pystytangoista ja alkaa kiivetä niitä pitkin kohti
kuljettajaa.
MATTI
Haha, vittu sä oot sekasin.
VILLE
Hei tulkaa messiin, mennään vähän painaa
kaasua! Hei äijä, me tullaan vähän auttaa sua!
Ville hei...

TAPIO

Matti nousee ylös ja kiipeää penkkien päälle. Hän
vilkaisee Tapiota, joka jää istumaan.

Tapio

16.EXT. KOULUN PIHA.ELOKUU – ILTAPÄIVÄ
1601 PLK

Vesa seisoo verkkoaidan takana kuvaamassa.

1602 Emma

TYTTÖ
Meiän pitää mennä bussiin. Tuutsä Emma?
EMMA
Emmä. Äiti tulee mua vastaan.
TYTTÖ
Okei. Nähään tallilla! Moikka!

1701

17.EXT. KOULUN PIHA.ELOKUU – JATKUU (VIDEONAUHA)
Tytöt juoksevat keinuilta. Kuva siirtyy takaisin Emmaan ja
zoomaa kasvoihin.

1801 PK
ajo kohti

18.INT. KERROSTALOKAKSION OLOHUONE.SYKSY – ILTA
Vesa on tullut seisomaan keittiön ovelle, katsomaan
televisiota.
19.EXT. LINJA-AUTO.ELOKUU – JATKUU
1901 ajo
edessä

1603 tytöt

Emma keinuu. Kaksi muuta tyttöä juoksee keinun ympäri.
Toinen juoksee kiipeilytelineen verkon taakse ja pysähtyy.

Linja-auton edessä nopeasti vilistävää tietä.
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2004
ratti

2003
kaasu

2002 kuski peilissä
2206
2205 PK 2001 ajo kohti
LK

20.INT. LINJA-AUTO.ELOKUU – JATKUU
Kuljettaja katsoo tiukasti taustapeiliin, jossa näkee
Villen ja Matin lähestyvän tankoja pitkin. Hän painaa
kaasua ja heilauttaa rattia. Bussi nytkähtää sivuttain.
Ville ja Matti heilahtavat tangoissa, mutta eivät putoa.
He jatkavat matkaa määrätietoisesti ja hymyillen.
Tapio istuu omalla paikallaan bussin perällä.

2203 KK
Emma
2204 PK
bussi

2202 LK Vesa

2201 PLK

feikkipannaus

2102 KK

2101 PLK

21.EXT. KOULUN PIHA.ELOKUU – JATKUU (VIDEONAUHA)
Emma istuu keinussa ja tähystää portille. Yhtäkkiä hän
kurottaa katsettaan ja nousee ylös.
Kuva kääntyy nopeasti portille. Tien toisella puolella
koulua lähestyy Vesan ikäinen NAINEN, Emman äiti. Hän
pysähtyy suojatien kohdalla ja vilkuttaa Emmalle.

22.EXT. KOULUN PIHA.ELOKUU – SAMAAN AIKAAN
Vesa jatkaa kuvaamista aidan takaa.
Emma lähtee juoksemaan porttia ja naista kohti. Yhtäkkiä
kuuluu lähestyvän auton ääni. Vesa kääntyy katsomaan
taakseen. Puiden välistä hän näkee linja-auton, joka
lähestyy kovaa vauhtia, lievästi mutkitellen.
Vesa kääntyy katsomaan Emmaan, joka juoksee portista
tielle.

EMMA!

VESA
(huutaa)

2401 ELK

2301 LK

23.EXT. KOULUN PIHA.ELOKUU – JATKUU (VIDEONAUHA)
Emma kääntyy katsomaan kameran suuntaan. Kuuluu voimakas
linja-auton torven ja jarrutuksen ääni. Kameran kuva
heilahtaa ylös, puiden latvoihin ja pilviin.
24.INT. KERROSTALOKAKSION OLOHUONE.SYKSY – JATKUU
Vesa tuijottaa televisiota.

2502 LK

2501 KK

25.INT. KERROSTALOKAKSION KEITTIÖ.SYKSY – HETKEÄ MYÖHEMMIN
Vesa istuu keittiön pöydän ääressä. Hänen edessään on pino
VHS-kasetteja. Vesa nostaa ne muovipussiin.
Samassa ovikello soi.
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Vesa tulee eteiseen ja avaa oven. Rapussa seisoo nainen,
Emman äiti. Hänellä on yllään talvivaatteet. Takin huppu
peittää hänen päätään.

2601 ajo kohti ovea > LK

2602 LK Vesa

26.INT. KERROSTALOKAKSION ETEINEN.SYKSY – JATKUU

Hei.
Hei.

NAINEN
VESA

Vesa astuu taaksepäin.
Tuutsä...?

VESA

Nainen astuu varovasti eteiseen. Hän ottaa hupun päältään.
2603 SPK

VESA
Haluutsä vaikka kahvia tai...
Nainen nyökkää.

2704 PK / 2707 LK äiti

2705 PK / 2706 LK Vesa

27.INT. KERROSTALOKAKSION OLOHUONE.SYKSY – HETKEN PÄÄSTÄ
2701
verho
2702
kasetit
2703
kamera

Naisella on yhä ulkovaatteet yllään. Hän selaa
katsellaan kirjahyllyn videokasettiriviä, sitten
videokameraa lattialla.
Vesa tulee keittiöstä olohuoneeseen ja ojentaa naiselle
kahvikupin. Nainen ottaa sen vastaan.
Vesa jää itse nojaamaan keittiön ovenkarmiin.
NAINEN
Onks sulla ketään?
Vesa pudistaa päätään. Nainen kääntyy taas katsomaan
nauhoja hyllyssä.
Onko sulla?
Ei.

VESA
NAINEN

10

28.INT. KERROSTALOKAKSION ETEINEN.SYKSY – JATKUU

2801 LK > SPK äiti

2802 LK Vesa

Nainen seisoo eteisessä. Vesa tulee keittiöstä ja ojentaa
muovikassin hänelle. Nainen ottaa sen vastaan.
Kiitos.

NAINEN

Vesa ja nainen katsovat toisiaan ja alkavat itkeä. Hetken
päästä nainen vetää hupun päähänsä. Hän avaa oven, astuu
rappuun ja sulkee oven perässään. Vesa jää seisomaan
eteiseen.
29.EXT. KOULUN PIHA.ELOKUU (VIDEONAUHA)

2901
ajo ulos

Kuva etääntyy Emmasta, joka seisoo opettajan vieressä
koulun pihalla.
LOPPU
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