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INT. LAPIN YLIOPISTO - AVM-TAUKOTILA - NIGHT

IDA (23) ja ARTTU (24) istuvat pöytälampun valossa pöydän 
ääressä naputellen Macbookejaan. Ovi PAMAHTAA auki. Ovella on 
hengästynyt SAMULI (26). Ida ja Arttu kääntyvät katsomaan 
Samulia.

SAMULI
Se on nyt viimein virallista. Me 
ollaan tuutoreita.

Ida nousee ylös tuolistaan.

IDA
Ei hyvä luoja! Pojat, pöydistä 
kiinni. Nyt pittää tehhä jottain!

Arttu nousee myös ylös.

ARTTU
Suunnittelupalaveri!

Samuli raivaa yhdellä pyyhkäisyllä taukotilan pöydän 
tyhjäksi.

SAMULI
Suunnittelupöytä valmis!

Arttu katsoo surkeana lattialla makaavia Macbookeja.

Ida nostaa taskustaan tussikokoelman.

IDA
Tussit valmiina!

Arttu mittaa kahvipapuja keittiövaa’alla.

ARTTU
Kahvia on tulossa!

Ida piirtää punaisella tussilla pöytään taulukon. Kolmikko 
jää suunnittelemaan.

INT. LAPIN YLIOPISTO - F-SIIPI - LUOKKAHUONE - LATER

Lähestymme pimeässä huoneessa kolmea visuaalisesti 
miellyttävää viidennen vuoden maisteriopiskelijaa. 

ARTTU, silmälasipäinen, nörtähtävä, kuuma muttei tiedä sitä, 
painaa Enteriä.

ARTTU
Emmä voi kirjottaa tähän, että mie 
olen hot.

IDA mulkaisee Arttua.



IDA
(nauraen)

No höh, senkus laitat, just hyvä!

SAMULI nostaa etusormensa ylös.

SAMULI
Se on brändäystä. Mun mielestä tää 
olis kuitenkin kannattanu kuvata. 
Kerrotaan nyt jotain järkevää.

ARTTU
Okei, tästä tulee kyllä nyt aika 
meta.

Kaikki kolme kääntyvät katsomaan kameraa rikkoen neljännen 
seinän.

IDA
(iloisesti esitellen)

Tervetuloa Lapin yliopiston 
ihmeelliseen maailmaan 
fuksipallerot...

SAMULI
Et sie voi sanoa niitä palleroiks-

IDA
(keskeyttäen)

Ja tämä on teidän tuutorikirje!

ARTTU
Tää on vähän liian AVM-meta.

SAMULI
Me ollaan teidän tuutorit ja 
tullaan huolehtimaan teikäläisten 
opiskelu Lapin yliopistossa alkuun. 
Hyvään alkuun!

ARTTU
Meta on sitä, mitä ne keitteli 
Breaking Badissä. 

SAMULI 
Kannattaa kattoa, jos ette ole 
vielä. Ja sori, että ollaan 
myöhässä tämän kirjeen kanssa.

IDA
Joo, tässä oli muutama muuttuja. Ja 
ei tarttee kattoo Breaking Badiä. 
Mäkään en oo kattonu. Mutta jos 
halutte lukea oikeasti hyvän 
tuutorikirjeen, niin vaatetuksen 
Miikka Keränen oli kirjoittanu ihan 
mahtavan hyvän. Bestiä best, 
lukekaa se! 
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Arttu vakavoituu yllättäen.

ARTTU
Tässä on aika paljon dialogia. 
Anyhays...

SAMULI
Mikä se oli se päivämäärä, mikä me 
kerrotaan näille?

ARTTU
(nostaa lasejaan)

Jjo. Teidän opinnot alkaa tiistaina 
20.8. kaikille yhteisillä info-
tilaisuuksilla kello 10:15 F-siiven 
Esko ja Asko -salissa.

SAMULI
Mutta ollaanko me siellä millon?

IDA
Miikka menee näköjään jo ysiksi. 
Pitäiskö meijänki?

SAMULI
Kyllä ne selviää.

IDA
No sitten kirjotat sinne, että me 
nähdään...

ARTTU
Tässä on nyt tosi paljon dialogia. 
Voisko tätä kertoa jotenkin 
visuaalisesti? Tässä ei oo myöskään 
konfliktia.

Samuli heittää ihan hämmentävän, mutta visuaalisesti 
uskomattoman tyylikkään tanssiperformanssin.

IDA
Niin että me nähään silloin 
tuutoritapaamisessa tiistaina kello 
12:15 F-siiven luokassa F2066.

SAMULI
Me tehdään teille WhatsApp-ryhmä, 
johon pääsee liittymään 
paranteesissa olevasta linkistä. 

ARTTU
(itsekseen mutisten)

That’s violating the rules of 
screenwriting...
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SAMULI
Artsi on aika täsmällinen näissä 
teknisissä jutuissa. Seuraavassa 
kuitenkin linkki.

Linkki Wappikeskusteluun: 
https://chat.whatsapp.com/EKxCT1LvlW10hvboYSbHkf

IDA
Wapissa saa keskustella, kuumotella 
ja heitellä kysymyksiä. Me 
vastaillaan parhaamme mukaan ja 
linkkaillaan tärkeitä infoja. 

SAMULI
Siinä Miikkan kirjeessä oli vissiin 
kaikki muu olennainen, eihän mejän 
tarvitte muuta edes kertoa. 

IDA
(innostuu huutamaan)

Saanko mie laittaa tänne 
ryhmäkuvaksi tämmösen koiran!

Samuli ja Arttu katsovat toisiaan, Ida on tunnettu siitä, 
että hän innostuu koirista. 

SAMULI
Laita vaan. Tuossa kansilehdellä 
oli Idan puhelinnumero, hänelle saa 
soittaa, jos on jotakin kysyttävää 
tässä vaiheessa. Kaikki kuitenkin 
selkeytyy viimeistään tuolloin 
tiistaina.

ARTTU
Joo, yliopisto on aluksi todella 
epäselvä. 

SAMULI
Just chill, kyllä se siitä. 

Kaikki kolme hymyilevät hieman cringesti kuvitteelliselle 
kameralle. 

KAIKKI
Nähdään elokuussa!

SAMULI
Mie en kyllä nyt kerenny kertoa 
mitään Elon Muskista...

FADE TO BLACK
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