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Kenkaillen metsaan
Utin koulun väki heittäytyi
talvilomalle metsän kautta.
Innostusta lomaliikkumiseen
haettiin jo torstaina lumiken
käilystä.
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Esko ja Leena Mänttäri ja P11venveikot tarjosi Utin koululaisille
kolmatta kertaa mahdollisuuden
kokeilla lumikenkäilyä. Aiemmin
Mänttärit rahtasivat kengät kou
lulle, mutta opettajat päättivät,
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Kun kaikilla oli lumikengät allaan, olijo kiirus metsään niitä kokeilemaan.Jättikiiskövefr tasoittui nopeasti luontevaksi.
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Pihla, Jidaja Suvi sowat
Leenaja Esko Mänttäriitä ensimmäisenä lu
mikengätjalkoan.

että on järkevämpää, että lapset
kävelevät pienen matkan heidän
kodilleen.
Lumikenkäilypäivän aloitti tusi
na toisluokkalaista. Kun kaikki olivat ehtineet pihalle, Esko kehotti
valitsemaan mieluiset kengät. Käytännössä tytöt ottivat punaiset ja
pojat muut värit eli lähinnä siniset
ja harmaat.
Tytöt saivat ensin avustuksen
lumikenkien kiinnitykseen, kos
ka valitsivat reunimmaiset. Ihan
ensimmäiset olivat Suvi, lida ja
Pihla. Hetken kaikki tytöt malt
toivat jopa pysyä kauniissa rivissä,
mutta pian voitti into liikkua.
Kun muutamalla pojallakin alkoi
jo olla kannattimet jaloissa, levisi
iloinen joukko pihan hangille.
Esko varoitti, että hiihtää ei kengillä voi. Pieni mäenlasku pihan ki
noksissa vaikutti kuitenkin onnis
tuvan. Mäki oli sen verran pieni,

ettei kukaan loukannut itseään.
Moni halusi kiinnittää kannatkin,
jotta kengillä oli sujuvampaa kävel
lä. Esko selitti, että kiinnitetty kan
ts heittää helposti lunta vaatteille.
Leena täydensi, että irrallaan tart
tuu nuoskainen lumi helposti kengän ja lumikengän väliin. Näillä ja
kulkemisen tyylin perusteella sai
kukin valita, kummin tekee.
Joka tapauksessa jo pihalla näh
tim melkoista jättiläisaskellustyyliä.
Kun Leena ja opettajat olivat saaneet lumikengät jalkaan ja
opettajat sauvatkin, joilla voi vaik
ka langenneita hinata pystyyn, lähti
joukko suunnistamaan kohti poh
joista. Eskon piti kiiruhtaa omi
en kenkiensä kanssa, kun joukko
näytti uhkaavasti suunnistavan
ihan väärin, kohti Uttihallia.
Valmiita reittejä kodin ympä
ristössä oli muutamasta sadasta
metristä kilometriin asti.

Lumikenkäily saatiin osutettua
koulun liikuntatunteihin. Ennen
ruokataukoa ehtivät kenkäillä vielä kolmannen ja neljännen luokan
oppilaat. Heitä on Utissa kaikkiaan
20. Ruokailun jälkeen olivat vuo
rossa ykkösluokkalaiset.Viimeisen
vuoron sai suurin ryhmä.Viiden
sillä ja kuudensilla luokilla on pe
räti 24 oppilasta. Kun aikuisiakin
tuli mukaan, piti Mänttärien vielä
edellisviikolla hankkia hieman lisää
lumikenkiä. Nyt niitä on jo liki 30
paria.
Melkein samoilla järjestelyillä
onnistuivat sitten viikonloppuna
lumikenkäilyt yhteisvastuulle. Nii
hin sai järjestää retkitulet ja mehutarjoilutkin. Koulun lumiken
käpäivänä koulu kutsui Mänttärit
syömään samalla oppilaiden kans
sa korvaten näin hieman nähtyä
vaivaa.
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Molemmat pitivät kilpailun vaativimpana osana laskea vauhdissa tukkien runkotilavuuksia ja sitä kautta
kiintokuutioita hehtaarilla.
Vesa kertoi liikkuvansa työssään oletettua vähem
män maastossa. Hän toimii Metsä Groupin ostotyös
sä. Suuri osa asiakkaista on yli 70-vuotiaita, eivätkä
kaikki edes pysty lähtemään paikan päälle hakkuita ja
hoitoa suunnittelemaan.

Pohjoisen miehiä

Johanna Perkkalai
nen Etelä-Pohjanmaalta on lähdössä
pikataipaleelle. Nal
set saavat aikahyvi
tystä, mutta harva
on kilpailuista innos
tunut
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Lappia komeasti takissaan mainostanut Kauko
Pääkkölä kertoi, että heitä lähti viisi Sodankyläs
tä ja yksi Kittilästä ajamaan kahdella henkilöautolla
kohti Valkealaa. Muualta pohjoisesta otettiin muutama lisää kyytiin ja matkalla yävyttiin.
Kauko vakuutti, että Lapin kisoissa jäävät kärkisijat
Lappiin, sillä etelän väki ei tunne niin erilaista metsää.
Lapin miehet käyvät kuitenkin noukkimassa myös
mitaleita etelästä, koska ovat ehtineet jo metsätyypit
oppia.Todisteena ovat esimerkiksi hänen omat voittonsa talvikisoissa Jyväskylän seudulla vuonna 2000
ja Pellossa 20 1 4 sekä kesäkisoissa Laukaalla 20 1 3.
Kauko Pääkkölä on osallistunut joka kisoihin vuo
desta 1 986 alkaen. Hän totesi, että alkaa olla tuttua
väkeä joka puolelta Suomea.
Valkealan pikakilpailun voitti Pekka Kaartinen
Paltamosta.Yhdellä pisteellä hänelle jäi kovempi hiih
täjä Ilkka Bister Forssasta. Lauantain kisan voitti
Paavo Vesterinen Tammelasta.

Kauko Pääkkölä saapui Valkealaan muutaman muun
konkarin kanssa Sodankylästä. Molempiin suuntiin tar
vittlln väliyöpyminen.Tänä vuonna ei menestystä tullut

