Inbjuder till:

Finnskogleden 30 år
Söndagen den 12/6 (grupper kan boka andra dagar)

Heldag: 6-7h

12-30 personer

Välkommen att vandra från
Mattila till Fjälltorp och Purula
Under 2022 är det 30 år sedan Finnskogleden invigdes. Detta uppmärksammas helgen
10-12 juni med stort evenemang vid Purala Finngård på lördagen 11/6. Vi följer upp detta
med en vandring från Mattila ner till Purala där leden officiellt invigdes för 30 år sedan.
Följ med genom skogar, historia och landskap. Lär om hur livet tedde sig för Finnskogens
innevånare för mellan 100 – 200 år sedan. Ta del av gripande livsöden, som kunde gå från
koja till slott. Hur överlevde man i dessa sjumilaskogar, vad gör vi för reflexioner till dagens
samhälle? Skogsfinnarna levde av och med naturen, både lekamligt och andligt. Vid vår
vandring så tar vi även del i skogens ekologi och arter, men också hur vi påverkat den
genom tiden. Kan vi lära av historien hur man lever hållbart med naturen?
Upplägg: Vi startar vid Mattila och vandrar i lagom takt, vi stannar med jämna mellanrum
och berättar om natur och kulturlämningar. Strax innan Fjälltorp ansluter vi till
Finnskogleden och följer den vidare. Vid Fjälltorp gör vi ett längre uppehåll. Lunch och fika
fås med från Mattila restaurang, men bäres i egen ryggsäck. Kalakukko (Inbakat rågbröd med
rökt sidfläsk, rödingfilé och kålrot) + lingondricka samt skrädmjölsdrömmar/kaffe/te. Efter
att ha tagit oss ner för Mulldusen och besett Puralas rökstuga så får vi skjuts tillbaka till
Mattila.
Tänk på att ha lämplig klädsel och bra på fötterna, vi rekommenderar kängor. Vi går
mestadels efter vandringsleder men terrängen är kuperad och bitvis brant, totalt går vi ca 8
km, så du behöver ha en hygglig grundkondition.
Pris: 1095 kr/person inklusive fika + lunch samt återresa till Mattila. Medlemspris 995 kr.
Anmälan och information: boka@mnkf.se. Anmälan och betalning senast en vecka före.
Betalning på bg 5523-4140 eller swish 123 518 53 35. Från utlandet IBAN: SE38 8000 0843
1905 3174 6923.
Passa på att boka boende i Mattila och njut av områdets natur och kultur, läs mer på
mattila.se eller skriv till boka@mattila.se. Boenderabatt för medlemmar 100 kr/person för
bokning torsdag till söndag 9-12/6.
Guide: Olov SkogsOla Henriksson, Natur och kulturguide med Skogsfinskt ursprung och Kurt
Eide en av initiativtagarna till Finnskogleden och sedan 40 år driver för Mattila Fritid.
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