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                Glimtar från Gillevandringen i Mattila juni 2022 
 
          Söndag 12 juni checkade 73 gillescouter in till gillevandring på Finnskogen 
             i Mattila, som vi hoppades skulle ge många fina natur- och kulturupplevelser 
             tillsammans med bygdens kulturaktörer. 
             Fika med hembakat bröd vid ankomsten och stämningen lät inte dröja när  
             gillescouter träffades. 
             Vid middagen hälsade Marianne Nilsson, gillemästare, välkommen till  
             gillevandringen och Kurt Eide, som driver Mattila fritid, är vår värd och gav 
             övergripande information om vandringsdagarnas innehåll och om måndagens 
             vandring. 
             Efter söndagens middag blev det sång och musik med finskt ursprung. 
             Kvällen avslutades med ”kulning” som ljöd över nejden.  
 

                                              Måndagens vandring blir i närområdet, Ininaturenupplevelser    
                                              och Meditativa Skogspromenaden, där våra kunniga guider 
                                              berättar om natur- och kultur på Finnskogen.  
                                              Lunch i restaurangen. Vi byter vandringar på eftermiddagen. 
 
                        

    Olov Henriksson 
      ” Skogs-Ola” 

                     

                                        
                                   Göran Nilsson 
                                                                                      

                                             
                                                                                                             Kurt Eide 

    Dagen avslutades med middag och därefter sång, musik och berättelser om bl.a.  
    Dan Andersson av Göran Nilsson.  
 



    Tisdagens bussutflykt bjöd på intressanta platser Röjdåfors kvarn med  
     information hur kvarnen har använts över tid. På norska sidan stannar vi vid 
     minnesstenen Rantala med 400 finska släktnamn. Vi besöker också Åsta Holths        
     Hage och museum. Hon var starkt engagerad i den gamla skogsfinska kulturen 
     på Finnskogen och med intresse för blommor och växter byggde hon upp denna  
     vackra trädgård.  
            
    Tillbaka i Sverige besöker vi Finngården Karmenkynna med lunch, motti och fläsk 
     och på eftermiddagen vandrar vi till Finnskogens pärla, finntorpet Ritamäki.     
 

 
 
 Ritamäki var bebott in på 1960-talet och omges av mäktig natur och gröna ängar.  
 
 Bussresan avslutas med besök i Östmarks kyrka, där vi möts av författaren  
 Gunnar Ehnes brorsbarn, Roger Eriksson som berättar om bygdens historia. En 
 fattig bygd med svensk och finsk befolkning, som bott sida vid sida under svåra  
 förhållanden. Kyrkogården inte minst vittnar om detta. 
 
 Väl hemma efter en händelserik dag äter vi en god middag och kvällen är fri för att 
  smälta dagens upplevelser. 
 
  



 Onsdag vandring på Joppolaleden. Vi kan välja svårighetsgrad på vandringen 
  och passerar gamla finntorp och platser med finsk historia. 
  Alla grupper kommer att besöka ” Jussitorpet” där Jussi Kaisa bott, en  
  Finnskogens  traditionsbärerska, ört -och läkekunnig. Till henne sökte man sig  
  för att få hjälp med sjukdomar.  
           
  Vi njuter av medhavd lunch i naturen och vädret är perfekt för vandring med  
  växlande sol och moln. 
  Dags för gillevandringens sista middag följt av lägerbål. 
 
           Lägerelden tänds till sången ”Tänd upp en eld och låt den brinna ….”  
           Det märks att alla är laddade för lägerbål. Det är ett måste med lägerbål som  
           följt oss under vår scouttid. 
                                                                               Det sjöngs många sånger, även i kanon, 
                                                                               samt gillevandrares egna trevliga inslag  
                                                                               i  lägerbålsprogrammet. 
                                                                               Ett tankespår ingick där alla fick en   
                                                                               ”budkavle” med gillevandringens märke  
                                                                               och sånger som avslutade lägerbålet. 
 
 
 
 
 
 
            

 

 

Torsdag. Innan frukost gör vi en morgontur till Finngården Juhola. 
På förmiddagen gemensam avslutning på plats med utsikt över Finnskogen.   
Kurt Eide berättade kort om svedjebruket och delade ut små bruna kuvert som  
innehöll svedjeråg. 
Duvkullans gillemästare avslutade med tack till alla för fina vandringsdagar och  
gemenskap. 
Scoutsången sjöngs och lät sig höras över Finnskogen! 

Gillehälsningar Duvkullan  
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