
N
ainen katselee syrjäsilmin vieraan touhu
ja. Tämä kulkee pienin, töpöttävin askelin 
huonetta mittaillen. Pysähtyy katselemaan 

ikkunasta avautuvaa maisemaa. Mitäpä siellä, nainen 
miettii, peltoja, metsää, muutama kana. Vieras tokaisee 
jotakin huonolla suomellaan. Hyvältähän tuo tuoksuu, 
nainen ajattelee, suurelta maailmalta.

Jo muutama aika sitten vieras on ilmestynyt Ellin 
mökkiin. Kyllä Elli on näitä nähnyt ennenkin. Ainakin 
Venäjällä, kun teki sinne matkoja, päästämään ihmiset 
säryistään. Pietarin asemalla odottivat kultaiset vaunut 
ja valkeat valjakot. Torvet soivat ja lakeijat kumarteli
vat. Moskovassa Turkin sulttaanin rouva päästeli itkun
sekaisia kiitoksia. Monen laista on vastaan tullut, mutta 
ei ehkä kuitenkaan tämän kaltaista. Kovin on nuori, pilke 
silmissä, kukonpoika. Tuollaiset vievät mukanaan, jos ei 
pidä varaansa.

Sen verran käy selväksi, että tahtoo maalata kylän 
väkeä. Kertoo hakevansa uusia kasvoja, ei väliä millaisia. 
Mitä rumempia sitä parempi. Elli miettii ymmärtääkö ihan 
oikein. Nuoren miehen puheesta on vaikea ottaa tolkkua. 
Näyttää käsillään sen mitä ei saa muutoin vietyä perille. 
Venyttää sormillaan viiksien alta pilkistävää suutaan. 
Naurattaa tuo heitä molempia.

Elli lämmittää vieraalle saunan. Vieras ähkii pi
meässä kun Elli käy huikkaamassa että olisi nyt valmis. 
Hetken päästä hikinen, punakka naama asettuu pyyhe 
lanteellaan hoitopöydälle. Elli kyntää sormillaan vie
raansa selkää, painaa rystysensä vaaleaan ihoon, pyö
rittelee ahavoituneilla sormenpäillään lapaluiden kärkiin 
jämähtäneitä paukamia. Vieras päästelee mielihyvästä 
kielivää ähkinää, maiskuttelee huuliaan ja sopertaa.

Saunan jälkeen vieras asettuu pöydän ääreen, ottaa 
lehtiön ja kynän käteensä ja pyytää Elliä asettumaan 
uunin lähistölle. Elli siinä seisoo hetken aikaa, ihan 
paikallaan. Katselee kattohirsiä. Heiluttelee hitaasti 
käsiään, eikä oikein tiedä miten olla. Kädet tahtovat 
kulkea hipaisemaan silmille valahtanutta hius rykelmää. 
Vieras hymyilee ja Elli katselee, miten kauniit sormella 
tuolla kukonpojalla onkaan. Niin nätisti piirtävät ilmaa.

Sovitaan, että huomenna mennään kirkonmäelle. Elli 
lupaa pyytää paikalle aitoja ihmisiä. Niitä vieras tahtoo 
maalata. Ruokolahden eukkoja. Sieltähän niitä löytyy, 
Elli tietää, ja katsoo vielä tarkkaan vieraan hänestä 
maalaamaa kuvaa. Aika totinen on, Elli ajattelee. Seisoo 
kuin raavaan patsas. n

Pekka Vartiainen

S
uomalaiset nk. kulta-ajan taiteilijat ha-
keutuivat 1800-luvun lopulla kansan-
omaisiin aiheisiin ja inspiraation toivossa 
myös kansan pariin. Kalevala-buumin 

nostattamat matkat veivät usein itäiseen Suo-
meen. Myös Albert Edelfelt lähti 1877 Vuoksen-
laaksoon etsimään ja maalaamaan kansan-
tyyppejä. Tuolloin hän asui jonkin aikaa Suomessa 
ja Venäjällä laajalti tunnetun kansanparantaja Elli 
Jäppisen kodissa. Ruokolahden ajalta on Edelfeltin 
yksi tunnetuimmista maalauksista ”Ruokolahden 
eukkoja kirkonmäellä” (1887), jota ihasteltiin 
suurissa kaupungeissa ympäri Eurooppaa – ja 
sittemmin myös Suomessa. 
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WOMAN KEEPS A WARY EYE ON HER 
VISITOR (ELLI AND ALBERT) (13)

T
he woman keeps a wary eye on her visi tor’s an
tics. He walks in little, stubby steps, measuring 
the room. Stops to look at the view opening up 

from the window. Nothing much there, the woman thinks, 
fields, forest, a few hens. The visitor says something in 
his broken Finnish. He smells rather nice, the woman 
thinks, of the big wide world.

It is a while since the stranger turned up in Elli’s 
cabin. Elli has seen his kind before. At least in Russia, 
when she took trips there, to relieve people of their 
aches and pains. Golden carriages and white teams of 
horses waited at St Petersburg station. Horns soun ded 
and lackeys bowed. In Moscow, the wife of the Sultan of 
Turkey uttered tearful words of gratitude. She has come 
across all sorts, but perhaps not quite like this one. He 
is very young, a glint in his eye, a cockerel. That kind 
will string you along if you don’t watch it.

He wants to paint people from the village, that 
much becomes clear. Says he is looking for new faces, 
no matter what kind. The uglier the better. Elli wonders 
if she has understood quite correctly. It is hard to make 
sense of the young man’s speech. He shows with his 
hands what he can’t get across by other means. Uses 
his fingers to stretch out his mouth, lurking under the 
moustache. This makes them both laugh.

Elli prepares the sauna for the visitor. He grunts 
in the dark when Elli calls to tell him it is ready. After 
a while, a sweaty, red face settles on the treatment 
table, towel around his waist. Elli uses her fingers to 
plough her guest’s back, presses her knuckles into the 
pale skin, kneads the knots formed over the tips of his 
shoulder blades with her rough fingertips. The visitor 
makes grunting sounds of feeling good, smacks his lips 
and mutters unclear words.

After the sauna the visitor sits down at the table, 
picks up a pad and pencil and asks Elli to stand near 
the fireplace. Elli stands there for a moment, stockstill. 
Looks up at the ceiling rafters. Swings her arms slowly, 
not quite knowing what to do. Her hands are wanting 
to brush away a strand of hair getting into her eyes. 
The visitor smiles and Elli sees what beautiful fingers 
that cockerel has. They move through the air so prettily.

They make a plan to go to the church hill tomorrow. 
Elli promises to ask authentic people to come along. That 
is who the visitor wants to paint. Old Ruokolahti women. 
That’s where you’ll find ‘em, Elli says, and carefully 
studies the picture the visitor has made of her. Looks 
pretty solemn, Elli thinks. Stands there stiff as a poker. n

Transl. Annira Silver

A
t the end of the 1800s, Finnish artists 
of the so-called Golden Age sought 
folksy, realistic subjects, and in the 
hope of finding inspiration, also the 

company of common people. The trips popula-
rised by the Kalevala boom were often to eastern 
Finland. Albert Edelfelt was one of the painters 
who travelled to Vuoksenlaakso in 1877 to look 
for and paint common country folk. He stayed 
for some time in the home of Elli Jäppinen, the 
folk healer renowned in Finland and Russia. One 
of Edelfelt’s best-known paintings ‘Women of 
Ruokolahti on the Church Hill’ (1887) dates back 
to his time in Ruokolahti; it was admired in big 
cities around Europe – and later also in Finland.
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