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Ketuntalosta kaavaillaan Rikkarannalle kylätaloa

Rikkarannan kylän lähes parhaalla paikalla, peltoaukioiden yläpuolella ja Rikkalammen tuntumassa seisoo
Ketuntalon-nimellä tunnettu talo. Se on ollut viimeiset vajaat parikymmentä vuotta tyhjillään, mutta talo on
heräämässä uuteen käyttöön kylätalona. 

Rikkaveen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Liisa Hiltunen kertoi Ketuntalon
pihassa järjestyn kylän turvapäivän yhteydessä, että omaa kylätaloa on
suunniteltu jo vuosikausien ajan. 

– Ketuntalo on Hannu Termälän omistuksessa ja hän innostui ajatuksesta.
Olemme vuokranneet häneltä talon pitempiaikaisella sopimuksella. 

Hirsitalo on rakennettu Hiltusen tiedon mukaan 1800-luvun loppupuolella. Se
on ollut kylälle hyvin keskeinen paikka, sillä talossa on pidetty koulua,
kauppaa, postia ja näytetty elokuvia sekä jopa pidetty työnvälitystä. 

– Tarkoitus on kunnostaa talo ja aitta. Kanalasta aiotaan tehdä olkitalo.
Neuvotellaan omistajan kanssa seinien halteksien poisottamisesta tai
maalaamisesta. Katsotaan onko lattiamattojen alla kunnollinen lankkulattia. 

Talossa riittää melkoisesti kunnostettavaa, mutta mihinkään uudenveroiseen
kuntoon taloa ei ole tarkoitus kunnostaa. Kyläyhdistys on varautunut 20 000
euron hankkeeseen. 

Ketuntalon kunnostukseen on jo myönnetty leader-avustusta, joka kattaa
osan kuluista. Tulossa on myös erillistä kehittämisrahaa kylän hankkeisiin. 

– Myös talkootyön osuus on merkittävä. Keräämme lisää väkeä hankkeen
toteuttamiseen. Hankkeen pitää olla valmiina 2014, mutta aiomme aloittaa
heti tänä keväänä. Pihaympäristö on tarkoitus siistiä samalla, Hiltunen totesi. 

Koulusta kauppaan 

Taloa sisäpuolelta tutkinut Eino Pennanen muisteli, että koulurakennuksena
talo oli jo pitkälti ennen toista maailmansotaa. Hänen vanhin veljensä kävi
koulua nuoruusvuosinaan. 

– Kauppa tässä oli joskus 1940- ja 1950-luvuilla. Silloin kylällä oli kaksikin
kauppaa. Kiertäviä elokuvia esitettiin joskus sotien jälkeen, Pennanen sanoi. 

Ketuntaloa tarkasteltiin kyläyhdistyksen järjestämän turvapäivän yhteydessä.

Päivän aikana paikalla oli Pohjois-Karjalan sydänyhdistyksen Kiertävä pysäkki
ja pelastuslaitoksen yksikkö. 

Päivän antiin kuului elvytysnäytös ja tulipalon sammutusmahdollisuuden
harjoitteleminen vedellä täytetyn sammuttimen avulla. 

Ketuntalon edessä kulki hiihtolatu ja lapsilla oli liukumäki. Suun sai makiaksi
nuotiokahvilla ja makkaralla.

Jari Partanen
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