2015 - Sol och blåst om vartannat i Mattila
2015 - ett utmanande år där stöd och stjälp avlöste
varandra. Vintern bjöd på fler gäster och dagsbesök
än något år tidigare. Likaså starten av sommaren.
Söndagsbufféerna
slog rekord på rekord under sommaren. Julborden och
julbufféerna likaså,
men flera händelser
och förlopp reducerade utfallet kraftigt.
Den pistmaskin som
kom från Tyskland
direkt till skid-VM
i Falun för preparering av VM-spåren
hamnade i slutet av vintern i Mattila. En vinter som
var envis när den väl infann sig. En skidtur i slutet av
april blev verklighet. Några hittade en snöfläck långt
in i maj och avslutade vintern i badkläder.
Söder om brevlådorna grävdes under våren en slingrande parkering mellan ängskullar och en kulle av
lövträd. En spännande möjlighet för större arrangemang framöver.
Vår ”heliga plats” MaLink öppnades ytterligare mitt
i sommaren och blev en mötesplats för flera fina
kvällsstunder.

Cykelloppet Mattila Bike Marathon genomfördes
för andra gången första lördagen i september. Succé
igen! På Facebook kan man finna en film från loppet.
Uppe på den branta
åkern öster om husen i
Juhola ”huserade” under sommaren hundratals låsbräken. En liten
ovanlig ormbunke som
gynnats av slåtterhanteringen i Juhola. En
slåtter som var färdig
tidigare än vanligt och
efterföljdes av slåtter i
Mattila.
Under hösten fortsatte utbyggnaden av stugområdet
Mattilamäki med ytterligare sju stugor.
Slutet av året blev en övergång till det digitala bokningssystemet Sirvoy.se för förenkling av bokandet
och fakturerandet. Viktig i sammanhanget var Björn
Fogelberg med sitt engagemang och sin kunskap.
Temperatur och fuktighet har spelat förvintern ett
spratt, men vi tror på en vit och God Jul åtföljt av ett
Gott Nytt År!
				

Kurt Eide

Bland årets gäster hittar vi Lars Johansson och författarinnan Victoria Törnqvist.
Lars har hittat sina rötter här på Finnskogen. Det blev en prosadikt av Victoria…

Så långt borta
och så nära
Victoria Törnqvist
I svedjerågens spår,
i Östmarks djupa skogar
han söker sina rötter
och släktled förbinds med släktled
när historiens emigranter
är närmare än vi tror
då vi i närmsta by
möter kvinnan på en filt
som sträcker fram sin hand
utanför affären
Fattigdom och drömmar,
milrök eller svedjerök
sveper in över Gåstjärn
eller är det bara molnen
som lägger sig till ro?
Vissa svar dröjer sig kvar i skogarna,
obesvarade,
liksom de ofta obevarade finska namn
på de män och kvinnor

som sökte bättre tider och skattefria år
Men Marttinen, Kaikkelainen och Suhoinen,
nog levde de här, nog slet de hårt
när de röjde sin mark
på obrukad jord
och i rökstugans tysta minne,
i jordlagrens svarta sot,
finns berättelser om deras livskraft bevarad
och nog är den i Mattila bevakad, beskyddad,
av Nilas samiska öga
Så långt borta och så nära
våra blickar vilar över bergen,
möter förfäders längtan
om ett bättre liv,
om nya tider
I svedjerågens spår,
i Östmarks berg och dalar
han söker sina rötter.

