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Kuukkelilampi
Kotaravintola • Lintunäyttely

• Avoinna päivittäin 10-16 ja iltaisin tilauksesta.
• Avotulelta herkulliset ateriat, räiskäleet
ja nokipannukahvit.
• Lintu-Antin linnunveistonäytökset tilauksesta.
• Käsintehtyjä kelolintuja matkamuistoksi tai lahjaksi.
• Kevään aikana eri esiintyjiä. • Pilkintämahdollisuus.

Kuukkelilampi Soile 044 327 1174 Eppu 045 112 9970
kuukkelilampi@gmail.com

Kakslauttasen tyttö tuli taloon
Tunnetussa helsinkiläisessä mainostoimistossa
tuottajana toiminut kauppatieteen maisteri on kiireinen. Aamulla hän on
siivonnut mökkejä, päivemmällä
majoittanut
niihin uusia tulokkaita sujuvasti useammalla
kielellä, samalla suunnitellut ja järjestellyt häitä
englantilaiselle nuorelle
parille. Muun muassa.
Näinkin se voi toimia,
kun ollaan Lapissa ja
Kakslauttasessa.
Sonja Eiramo käänsi elämänsä päivärutiinit
päälaelleen viime keväänä muuttaessaan Mannerheimintien
varrelta
pohjoiseen rauhaan.
- Olosuhteet ovat tietenkin aivan toisenlaiset.
Täällä on puhdasta luontoa, on hiihto- ja vaellusmaastoa aivan vieressä
eikä töissä pääse pitkästymään, miettii Sonja Eiramo.
- Yksikään päivä ei ole
toisen kaltainen, koko
ajan on uutta ja uudenlaista tekemistä, tapaa
uusia ihmisiä ja oppii uu-

sia asioita.

Lappi veressä
Sonja Eiramo on asunut
ja käynyt koulunsa Rovaniemellä. Opiskelupaikaksi valikoitui Vaasa,
josta hän sai pari vuotta sitten maisterin paperinsa ja pääsi saman tien
Helsinkiin töihin.
Kakslauttanen on toki ollut tuttu pienestä tytöstä alkaen, Sonjan isä,
legendaarinen
Jussi
Eiramo on rakentanut ja
isännöinyt paikkaa pitkään ja saavuttanut sille
laajaa kansainvälistä tunnettavuutta.
- Olen ollut täällä aina paljon loma-aikoina
ja tunsin tietysti talon
hyvin, mutta en koskaan
ole ollut yhtä mittaa näin
kauan, kertoo Sonja.
- Nyt tuntui olevan sopiva aika kokeilla, miten
täällä viihtyy, eikä ainakaan tähän mennessä ole
ollut siinä suhteessa hankaluuksia. On hyvä tehdä töitä yhdessä yhteisen
asian hyväksi, hän pohdiskelee.
Joskus
aikaismmin

Etelä-Suomesta Lappiin
töihin lähtevää pidettiin
vähintäänkin
hulluna.
Sonjan mukaan tilanne
on nykyään aivan toinen:
- Monet tuttavat haaveilevat Lappiin tulosta. Asenteet ja arvot ovat
selvästi muuttuneet, eikä

helsinkiläinen
oravanpyörä enää innosta läheskään yhtä paljon kuin
ennen. Uskon, että on paljon ihmisiä, jotka kaipaavat luonnon läheisyyttä,
mutta muuttaminen vaatii tietysti työmahdollisuuden.

Sonja Eiramon aika ei käy pitkäksi. Kotipihalta
lähteville laduillekaan ei ole tälle talvelle oikein
ehtinyt.

- En minäkään olisi
voinut lähteä työpaikastani noin vain, jos uutta
työtä ei olisi ollut tarjolla.

Allround-työntekijänä toimiminen sopii hyvin
energiselle Sonjalle, joka pääsee
samalla hyödyntämään monipuolista koulutustaan
ja kokemustaan
matkailun palveluksessa.

Häähumua
Kakslauttasesta
on
vuosien ja iglujen myötä tullut suosittu häidenpitopaikka.
Varsinkin
englantilaiset
menevät
mielellään naimisiin Lapissa.
- Ulkomaalaisille ei
voida järjestää kirkollista
vihkimistä, vaan sen suorittaa maistraatin virkailija. Joskus kirkkoherra
käy morsisuparin pyynnöstä siunaamassa liiton.
Kakslauttasen vihkiparit saavat toisensa Tievakappelissa, jonne voidaan
järjestää kuljetus vaikkapa
moottorikelkalla. Tilaisuuden jälkeen
nuoripari kuljetetaan takaisin esimerkiksi huskykyydillä.
- Järjestämme kaiken
alusta loppuun asti, ainoastaan ulkomaalaisilta vaadittavat paperityöt
jäävät heidän itsensä tehtäviksi.
Aivan kaikkeen ei

Kakslauttasessakaan venytä:
- Meiltä on kysytty
esimerkiksi hääpukuja,
mutta niiden vuokraamiseen ei täällä ole tietenkään mahdollisuutta.
Kotimaan matkailijoillekin Sonja muistuttaa,
että esimerkiksi morsiamen kampausta varten on
syytä varata aika hyvissä
ajoin.
Ryhmä tulee taloon,
Sonja Eiramo lähtee sitä opastamaan. Kauppatieteen
maisterin
monimuotoinen päivä jatkuu pitkälle iltaan uusia
haasteita tarjoten.
Ritva Savela

Harrastuksena elämä –
tuotteena taide
Suo meille voimaa/ vangita tähdenlento/
lumiaavojen kaamostielle
Ivalojoen rannalla sijaitsevan vanhan
puisen pienkerrostalon kellarissa heiluu
veitsi. Se tekee määrätietoista työtään,
hoikka nainen astuu mutaman askeleen
taaksepäin, katsoo veitsen jälkeä, menee
takaisin, lisääväriä, vaihtaa väriä, korjaa, täydentää.
Suuri kangas herää elämään, heijastaa
ruskan värit, kevättunturin kosteikon,
auringon kajon.
Marketta Backman luo kauneutta,
purkaa voimakkaita tunteita, löytää etsimäänsä, etsii löytämäänsä.
Eläkkeellä oleva opettaja on kulkenut
pitkän tien ivalolaiseen kellariin. On kokenut pula-ajan ja maaltapaon, on repinyt juurensa irti kotimaan kamarasta
kasvattaakseen ne palattuaan taas syvälle Suomen multaan. Ja Lapin. Ja sen
kauneuden katseluun asunnostaan korkealta, soittamaan ja laulamaan.
Lapissa on vähintään kahdenlaisia
hulluja, on lapinhulluja ja Lapin hulluja.
Edelliset tulevat kerta toisensa jälkeen,
jälkimmäiset eivät enää lähde pois. He
jäävät, asuvat, tekevät työnsä, elävät
täyttä elämää pohjoisen taivaan alla.
Näitä Lapin hulluja on myös Marketta
Backman, niitä jotka osaavat ja tekevät,
maalaavat, valokuvaavat ja runoilevat,
hiihtävät, kuntoilevat, uivat hyisen jokiveden voimallisessa virrassa. Kokeilevat
kullankaivun ihanuuden ja kurjuuden.
Matkustavat maapallon toiselle puolelle
palatakseeen taas kerrostalon kellariin

ikuistamaan uusia tuntoja.
Aloittavat rohkeasti elämän toisensa

jälkeen, nousevat kolhujen satuttaminakin sitkeinä kuin katajat.
Tutkivat ja tunnustelevat asioita
sisimmässään, jaksavat kiinnostua
ulkopuolisesta maailmasta ja siihen
kuuluvista ihmisistä.
Nauravat itselleen ja muille leppeän
hyväksyvästi, pukevat ajatuksensa
säkeiksi:
Sydäntä hellivä ruokalista
kalaa
perunaa
lihaa
ruisleipää
piimää
tilkka maitoa
ja
pöönä
Ryyppy
sahtia tai pirtua päälle
He purkavat pettymyksensä, vihansa ja
pahanolon tunteensa runoksi:
Makaan hiljaa
suorana
Auringonsäteet tunkeilevat
turhaan luokseni
Vihan purkaus syöksyili joka suuntaan
Sydän on tyhjä
Puhelin soi
yksi
kaksi
kolme kertaa
Vaativasti ja pitkään
vähitellen lannistuen soi puhelin

Marketta Backmanin näyttely on esillä Ivalossa Postin talossa Galleria Tulianissa. Esillämuun muassa maalauksia, valokuvia ja runoja. Galleria on auki
arkisin kello 10-17.
En ole kotona
enkä tiedä milloin tulen
He jaksavat hämmästellä ihmiskunnan itsetuhoa, piittaamattomuutta, rakkaudettomuutta:
Olohuoneiden viestimet
syöstävät sotaa
rauhaa
neuvotteluja
aseistariisuntaa
rauhanturvaa
kärsimystä
sotavarustelua
maanjäristystä
uhreja

ja rahaista valtaa
Kipusielut on unohdettu
Onko Rauhankyyhkyn
siipipiru mukana
ruokalistassa
Lapin hullut, sellaiset kuin Marketta
Backman tuovat pohjoisimpaan Suomeen
sen ryydin, sen ylimääräisen mausteen,
joka tekee alueesta ainutlaatuisen, joka
kasvattaa ja täydentää lappilaisen elämänmenon, antaa sille monipuolisuutta
ja syvyyttä. Luo uutta luovuutta - mikä
ei ole nuorten yksinoikeus..
Ritva Savela

