
Väinö Turunen ja Ilona Hiltunen
nauttivat saksanpaimenkoira Vinhan
laskiaiskyydistä. Emilia-kuopuksen
vaunujen äärellä seuraa Ilonan äiti
Elisa Hiltunen.
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Vinhallakin oli Rikkarannan laskiaisessa hauskaa

Viisivuotias saksanpaimenkoira Vinha oli sunnuntaina suosittu. Sillä oli oma tärkeä tehtävä Rikkaveen
kyläyhdistyksen laskiaistapahtumassa kylätalon pihamaalla. 

Valjain varustettu pienen potkukelkan vetäjä kyyditti itseään nuorempia
kyläläisiä ja tyytyväisyys oli kovasti molemminpuolista. Välillä pieniä
kyydittäviä oli kaksikin yhtä aikaa, kun vuoroista oli tulla neuvottelu. 

– Hyvinhän se sujuu, näillä koirilla kun ei saisi kovin varhain vedättää liian
painavia kuormia, Vinhan emäntä Suvi Mustonen totesi. 

Lähellä asuva Leena Turunen oli tullut paikalle potkukelkalla. 
– Viikko tässä on torppaa lämmitetty, hän kertoi ja oli tyytyväinen nykyiseen
kokoontumispaikkaan. 

– Tuolla Petäikkölän pihassa laskiaista ennen vietettiin. Tässä on nyt hyvä
paikka, on piha ja sisällä tilaa. 

Laskiaisena mennään ulos 

Välillä haukattiin grillimakkaraa, kelpasi hyvin Vinhallekin. Suvi Mustosella ja
puoliso Juha Turusella oli pihassa pari muutakin paimennettavaa, pian
kolmevuotias Väinö ja vielä vaunuilla ajava Eino. 

– Tottahan tänne piti tulla, mies oli tätä tekemässäkin ja toin laskiaispullia,
muutaman vuoden perheineen kylällä asunut Mustonen tuumaili. 

Seurana oli toinen tuoreehko muuttaja, Elisa Hiltunen. Puolison kotikylä oli jo
tullut tutuksi ja siellä viihtyvät myös tyttäret, kolmevuotias Ilona ja kolmen
kuukauden ikäinen Emilia. 
– Toisella perheellä on kaksi poikaa ja toisella sopivasti kaksi samanikäistä
tytärtä, äidit nauravat. 

Seija Räsänenkin toi lapsia pulkkamäkeen, suksia ei nyt otettu mukaan
ollenkaan. 
– Laskiainen ei sinänsä ole meille erikoinen päivä, no ehkä ulkoillaan
tavallista enemmän. 

Talkoot ovat vetäneet hyvin 

Sisällä kylätalossa kahvi ja pullat tekivät yhtä hyvin kauppansa. Emäntänä
toiminut kyläyhdistyksen puheenjohtaja Liisa Hiltunen ehti välillä hengähtää
pitkän pöydän ääressä itsekin. 

– Alkaa olla nuorten perheiden aika järjestää tapahtumia, yhdistyksessä
kymmenen vuotta puurtanut puheenjohtaja arvioi ja iloitsi kylän nuoren väen
runsaudesta. 

– Kyllä osanottajia aina tulee, jos vaan jaksetaan tapahtumia järjestää.
Nykyisin eläkeikäisetkään eivät näe toisiaan juuri muualla - ja kylätoiminnan 

ideahan on juuri toisten kohtaaminen. 

Ketuntalo kylätaloksi -hanke on edennyt hyvin, ensimmäinen tilitys on valmis.

Monenlaista on silti suunnitelmissa; polttopuiden tekoa, olkitaloprojektia, 

kyläkiikkua, laituria, terassia... 

- Hyvin on ollut talkoissa aina väkeä, Hiltunen kiittelee.

Päivi Pynnönen
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