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Pääkirjoitus

Kääpälän koulun alkutaival osa 5

Tarkoituksia ja
ymmärtämisiä
Hyödyllisin yksittäinen kurssi, jonka olen koskaan käynyt, opetti
logiikkaa.
Sumea logiikka on sitten ihan erikseen. Se on uudehko tieteenala, jonka avulla on syntynyt paljon toimivia keksintöjä, kun on tajuttu, ettei kaikki ole mustavalkoista. Kyllän ja ein välillä on myös
sekä että ja siltä väliltä sekä erinäisiä todennäköisyyksiä.
Olen tainnut aiemminkin mainita, että sanojen on täsmättävä
myös matemaattisesti. Paljonko on puolet enemmän kuin sata?
Se on 150, eikä 200. Kaksinkertaisesti on 200. Puolet vähemmän
kuin sata on tosin 50, mutta turhan vaikeasti sanottuna. Puolet
sadasta antaa saman tuloksen.
Kin-päätteen lisäksi eniten tarpeettomasti käytetty on sana
mutta. Joissain teksteissä yli puolet mutta-sanoista pitäisi korvata ja-sanalla. ”Ilma oli kaunis mutta tuulinen.” Onko tuuli muka
jotenkin rumaa? Olisiko ilma kuitenkin ollut kaunis ja tuulinen?
Millainen tosin on kaunis ilma? Joillekin se voi olla hiljaa vihmova
sade tai pelottavan upea rajuilma.
Tai on hankala. Logiikan mukaan se voi sisältää sanan ja. Ja/tai
ei siis koskaan ole tarpeen, eikä se hyvää suomen kieltä olekaan.
Harva kuitenkaan ymmärtää, että molemmat lauseet voivat olla
mahdollisia, jos niitä yhdistää tai-sana. Mainoksissa sietää olla tosi
tarkkana, mitä tai-sanan kautta tulee luvattua.
Jotkut lukijat ymmärtävät kirjoitukset väärin, vaikka kuinka
tarkka olisi sanojen oikean merkityksen eli semantiikan kanssa.
Joku päättää oikein vihastua, kun ei toimittaja osannut esittää asiaa juuri samoin kuin hän itse.
Sana päättää on edellisessä virkkeessä mukana ihan tarkoituksella, sillä ensimmäisen tunnehyökyilyn jälkeen jokainen voi päättää, miten mihinkin suhtautuu tai asennoituu.

Kääpälän puukoulun tallella
oleva mallipiirustus.

Puukoulun loppu

Auli Kousa, päätoimittaja
Ps. Kaksoispassiivia ei suomessa käytetä. Ei ole juostu on oikein, ei
olla juostu on väärin.

Jatkoa Sulkavan
Soutuihin

Sää Valkealassa

Toista kertaa kisoissa mukana ollut Kirsi Nyholm sanoo oman
ennätyksen tekemisen olevan palkitseva tunne.
Kisaajat heräsivät aamulla kello
kuuden aikaan, ja puoli yhdeksältä he pääsivät aloittamaan soutuurakkaa. Pitkän matkan soutajille
nesteytys ja suolatasapainon ylläpitäminen on tärkeää. Muutamia
päiviä ennen kisoja tulisi juoda
runsaasti ja syödä paljon hiilihydraatteja. Kisapäivänä juuri ennen
veneeseen nousemista juominen
ei enää kannata, ellei halua joutua
hätään keskellä järveä. Kirsi kertoo VPK:n joukkueen olevan sen
verran urheilumielistä porukkaa,
ettei taukoja pidetä, kun matkaan
on lähdetty.
Talven ja kesän harjoitukset
Torstaina

ovat selvästi tuottaneet tulosta.
Kuten Tuohikotin Rannanpojat,
VPK:n joukkue on hionut soututekniikkaansa yhdestä kahteen
kertaan viikossa toukokuun alusta lähtien. Tekniikan harjoittelu on
tärkeää, jotta kaikki soutaisivat samaa tahtia. Nyt saavutettu 16. sija
takaa joukkueelle ensi kesänä hyvän lähtöpaikan.
Lauantain kisojen jälkeen VPK:n
joukkue vietti iltaa Rannanpoikien
kanssa vuokratulla maalaistalon
pihalla. Illanvieton ohessa joukkueilla oli yhteinen palkintojenjako.
Samassa sarjassa Tuohikotin
VPK:n kanssa kilpaili Selänpään
VPK:n joukkue, joka ylsi myös hyviin tuloksiin, sijalle 26.
• Teksti: Milla Vesanen
Perjantaina
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sadekuuroja

1960-luvulla tapahtui kaksi merkittävää muutosta. Kevätlukukauden 1962 päätteeksi Kääpälän koulun pitkäaikaiset opettajat
Juho ja Hilda Mäkelä pyysivät
eron tehtävistään.
Johtavaksi opettajaksi Juho Mäkelän tilalle valittiin Ilmari Koskinen. Myös hänen vaimonsa
Raija oli opettaja.
Vaihdoksessa koulu luovutettiin
seuraajalle tyydyttävässä kunnossa. Monien luovutettavien tavaroiden joukossa hauskimpina olivat
tolppakengät ja tapsit. Olikohan
ope leikkinyt joskus sähkömiestä?
Alkoi uusi aika. Varmaan opetustyyli vaihtui nuoremman opettajan myötä keskustelevammaksi ja liikuntaan tuli uutta ripeyttä.
Englannin kieltäkin opiskeltiin. Tilat siihen saatiin tyhjäksi jääneen
opettajan asunnon huoneesta.
Toinen suuri muutos aiheutui
puolustusvoimien joukko-osastojen siirroista Vekaranjärvelle.
Sitä edeltävänä aikana syyskuusta 1952 lähtien armeija oli
pitänyt ampumaleirejä Kääpälän
reuna-alueilla Kääpälän (entisen
Luukosken) myllyn ja Pahkajärven
välillä. Hirsisiä toimistorakennuksia oli rakennettu Risulammen ja
Naaranjärven rannoille ja läheisyyteen.
1960-luvun puolivälin tienoilla
alettiin rakentaa kasarmeja Vekaranjärven varuskunnaksi nimetylle alueelle. Kantahenkilökuntaa ja
heidän perheitään varten rakennettiin viisi kerrostaloa ja yksi rivitalo. 1970-luvulla rakennettiin

pilvistä

Uusi koulu
Niinpä kunta rakennutti uuden
koulurakennuksen, jossa toimii
nykyisin myös päiväkoti. Rakennus
tuli linnuntietä noin reilun kilometrin päähän entisestä puukoulusta, Porrasmäen kupeeseen.
Koulukalustus siirrettiin elokuussa 1971. Myös huutokaupalla myytiin koulun tavaroita. Kari
Louhimies oli johtava opettaja.
Uusi koulu vihittiin käyttöön

Maanantaina

sadetta

lunta

räntää

• Raili Mauno, Kääpälän koulun
oppilas v. 1946–1954

Nimipäivät:

5

Päivän ylin
+25
Edell.yön alin +15

25.10.1971. Kutsuvieraina olivat
muiden muassa entiset pitkäaikaiset opettajat Juho ja Hilda Mäkelä.
He tekivät rahalahjoituksen koululle käytettäväksi raittiuskilpailukirjoitusten lisäpalkintoihin opettajan harkinnan mukaan.
Suurin ponnisteluin koulu saatiin kylään sekä pidetyksi siellä.
Paljon tehtiin talkootyötä monien
käytännön asioiden hoitamiseksi. Annettiin ruokaa ja hankittiin
vaatteita, että varattomammatkin
lapset voisivat käydä koulua. Asioita hoitaneet eivät tehneet sellaisia
päätöksiä, jotka olisivat olleet lasta kohtaan kohtuuttomia.
Sellaista viisautta soisi tämänkin
päivän kouluasioista päättäville!

Puukoulu on laitettu hyvään kuntoon.
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lumikuuro

vielä lisää.
Tähän muutokseen Kääpälän
vanha, vuodesta 1927 palvellut
koulu oli auttamattomasti liian
pieni, ja olihan se jo 1970-luvulle
tultaessa varustuksiltaan puutteellinen. Tarvittiin myös lasten päiväkoti.
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ukkosta

sumua

To 29.7.
Pe 30.7.
La 31.7.
Su 1.8.
Ma 2.8.
Ti 3.8.
Ke 4.8.

Auringon nousu ja lasku:

Olavi, Olli, Uolevi
Asta
Helena, Elena
Maire
Kimmo
Linnea, Nea, Vanamo
Veera

4:41
4:43
4:46
4:48
4:51
4:53
4:56

21:56
21:54
21:51
21:49
21:46
21:43
21:41

