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1. Johdanto 
Rikkarannan, Lähtevän ja Kuminvaaran kylien kyläyhdistys on nimeltään Rikkaveen 
kyläyhdistys. Rikkavesi on pinta-alaltaan 63 km2 ollen Suomen 67. suurin järvi. Järvi on 
luonnonkaunis kirkasvetinen ja kalaisa. Kylien alueella on useita muitakin järviä ja lampia 
sekä jokia ja puroja. Särkiselän leirintäalue, uimarantoineen, Kolmikannan leirintäkeskus ja 
Erä- ja luontokeskus kuuluvat myös kyläyhdistyksen alueeseen. 
 
Kyliltä kuultua: hyvä kylä, jossa on hyvä asua, Parempaakaan kylää ei ole löytynyt. 

Kyläsuunnitelmasta 
Rikkaveen kyläsuunnitelma on ensimmäinen laatuaan Outokummussa. 
 
Kyläsuunnitelman tekeminen on tullut vuosituhannen vaihduttua ajankohtaiseksi Pohjois-
Karjalassakin. Kyläsuunnitelman tarve on huomattu mm. haettaessa rahoitusta erilaisiin 
hankkeisiin.  
 
Kyläsuunnitelma kokoaa kyläläisten kehitystarpeet ja -toiveet ja suunnitelmaan valitaan niistä 
tärkeimmät kehittämiskohteiksi. Kyläsuunnitelma sisältää myös hieman historiatietoja ja 
kuvauksen nykyisestä tilanteesta. 
 
Kyläsuunnitelmaa päivitetään, joten hankkeiden valmistuessa tulevat muutkin kehityskohteet 
aikanaan toteutetuiksi ja uusiakin kohteita tulee aikojen saatossa esiin. 
 
Kylien ensimmäinen kyläsuunnitelma on koottu vuoden 2005 keväällä/alkukesällä. 
Suunnitelmaa varten tehtiin ensin kyläkysely, johon tosin tuli hyvin vähän vastauksia. 
Suunnittelutyötä on tehty siten lähinnä kyläilloissa ja haastatellen asukkaita sekä kooten 
erilaisia tilasto- ym. tietoja eri lähteistä. Marja Pennanen, joka on syntynyt Rikkarannan 
Eskolan talossa, on koonnut kyläyhdistyksen avustuksella suunnitelman ensimmäisen 
version. 

2. Kylien sijainti 
Rikkaranta Lähtevä ja Kuminvaara ovat Outokummun kaupungin kyliä. Ne sijaitsevat 
Outokummun keskustasta luoteeseen päin Suomen valtion Itä-Suomen läänin Pohjois-
Karjalan maakunnassa Euroopan maanosassa. Aluetta rajoittaa pohjoisosissa Rikkavesi, 
josta kyläyhdistyskin on saanut nimensä, idässä Varislahden, Palorannan ja Kuusjärven kylät 
ja lännessä Törisevän kylä. Kylien pinta-ala on yhteensä noin 50 km2 
 
Matkaa Outokumpuun tulee asuinpaikasta riippuen n. 5-15 km, Joensuuhun n. 60 km, 
Kuopioon n. 80 km ja Helsinkiin n. 430 km. 
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3. Kylien nykytilanne 
Kylien nykytilan kuvaus on koottu kyläkyselyn tiedoista, joita on täydennetty kyläkokouksissa. 
Lisäksi nykytilaa kuvaavia tilastoja on koottu Outokummun kaupungilta ja Pohjois-Karjalan 
liitosta saaduista tiedoista. Tilastoihin liittyy myös hieman vanhempaa materiaaliakin 
kuvaamaan lähiaikoina tapahtuneita muutoksia. 

Väestö ja asuminen 
Rikkarannan, Lähtevän ja Kuminvaaran kylillä asui  218 henkilöä vuonna 2003, jotka 
jakautuvat seuraavasti eri ikäryhmiin: 
 
 1995 2003 
Ikäryhmä N M N M 
0-14 30 23 21 23 
15-18 vuotta 5 8 6 5 
18-65 vuotta 57 66 59 64 
yli 65 vuotiaita 14 11 26 14 
 
N= Naisia/tyttöjä 
M= Miehiä/poikia 
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Kyläläisten koulutusasteet on kirjattu seuraavaan taulukkoon: 
 

 

Kaikki 
koulutus- 
asteet 

Vain 
perus-
aste 

Väh.keski
-asteen 
koulutus 

Keski-
aste 

Keski-aste 
(pl. yo-
tutkinto) 

Keski-
aste, vain 
yo-
tutkinto 

Korkea-
asteen 
koulutus 

Alin 
korkea-
aste 

Alempi 
korkea
koulu-
aste 

Ylempi 
korkea
koulu-
aste 

15 vuotta täyttäneet  
yhteensä 174 85 89 77 65 12 12 7 2 3
Työvoima 72 13 59 49 46 3 10 7 1 2
Työvoiman  
ulkopuolella olevat 102 72 30 28 19 9 2 0 1 1
 
Asuntoja oli vuonna 2003 Lähtevässä 48 ja Rikkarannassa 27. 
Asuntokunnat olivat tällöin seuraavanlaisia: 
 
Kaikki asuntokunnat 75
Yksinasuva 17
Väh. 2 henk. (ei perhe) 4
Lapseton pari 17
Yhden vanhemman perhe 7
Aviopari ja lapsia 23
Avopari ja lapsia 2
Muut 5
 
Vanhusten asumistaso oli oheisen taulukon mukainen: 
 

 

Kaikki 
varustetaso-
luokat yhteensä 

Hyvin 
varustettu 

Puutteellisesti 
varustettu 

Erittäin puutteellisesti 
varustettu 

Ikäluokat 
yhteensä 28 15 6 7
65-69 8 5 2 1
70-74 8 5 1 2
75-79 6 1 3 2
80-84 0 0 0 0
85+ 6 4 0 2
 
Kesämökkejä vuonna 2003 oli Lähtevässä 84 ja Rikkarannassa 75. 
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Elinkeinot 

Toimialat 
Työikäinen väestö on jakaantunut eri toimialoille seuraavan taulukon mukaisesti: 
 
Vuosi/
suku- 
puoli 

Maa- 
ja 
metsä-
talous 

Mine-
raa-
lien 
kaivu 

Teol-
li-
suus 

Sähkö-
kaasu-
ja vesi-
huolto 

Raken-
ta-
minen 

Kauppa 
maj. 
toim. 
ym. 

Kulje-
tus, 
varas-
tointi, 
tieto-
liikenne

Rahoi-
tus 
toim. 
ym. 

Yhteis-
kunn. 
pal-
velut 

Tun-
te-
ma-
ton 

Työt-
tömät

1995 
M 

13 1 15  5 2 3 1 2  10 

1995 
N 

8  1    2 2 13 2 8 

2003 
M 

8  10  4 1 1  5  8 

2003 
N 

7  4   3 2 2 13 1 3 

 
Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuonna 2003 kylien asukkaista 146henkilöä. 

Kylillä toimivia yrityksiä 
 Erä- ja Luontokeskus 
 Kolmikannan Leirikeskus 
 Särkiselän Leirintäalue 
 Karvosen matkailuautovuokraamo 
 Karvosen Lomamökit 
 Lähtevän perhekoti 
 Maatilat 
 Maa- ja metsäkoneurakointi Ähkönen 
 Mansikkatila Kinnunen 
 Metsävisio Pasanen 
 Pennasen marjatila 
 Timanttiporaus Ikonen 
 T:mi Seppo Eronen: pesuaineet, paperitavarat, työkäsineet 

Palvelut 
Posti paitsi tuo postin, vie lähtevän postin omasta laatikosta jakelumatkallaan 
Kauppa-auto 
Kirjasto-auto 
Kutsutaksi 
Jäätelöauto 
Pitopalvelut 
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Kylillä toimivien yritysten palvelut (majoituspalvelut, leirikeskus, leirintä-alue ja erä- ja 
luontokeskus, perhekoti maa- ja metsätalousurakointia ja tuotteita, elintarvikkeita ja muita 
tuotteita, timanttiporausta, tietotekniikkapalveluja…) 
Lähtevän jätteenkäsittelypiste 

Yhdyskuntatekniikka 
Kylillä ei ole lämpö-, vesi- eikä viemärijärjestelmiä. Lämmitys tapahtuu pääasiassa uuneilla ja 
lisälämpö saadaan yleensä sähkölämmittimillä. Taloissa on yleensä omat kaivot tai käyttövesi 
otetaan järvistä mm. Lietukan seudulla johtuen veden suuresta rautapitoisuudesta. 
 
Sähkö- ja puhelinverkot ulottuvat lähes kaikkiin alueen talouksiin. Munaniemellekin on tulossa 
sähköt Kaavilta päin. Laajakaistaa alueelle ei ole vielä saatu kaikesta yrittämisestä 
huolimatta/ toteutuu 2005 syksyllä.. 
 
Kuminvaarantie on päällystetty ja kohtuullisessa kunnossa. Rikkarannantie on osin 
päällystämättä. Päällystämätön osuus on yleensä kuoppainen ja kuivina aikoina se pölyää. 
Päällystetty osuus on varsinkin kaupungin puoleisesta päästä hyvin huonokuntoinen. Kuoppia 
ja kulumia on ajoittain paikattu, mutta uusia vaurioita syntyy paikkojen viereen ja muuallekin. 
Lisäksi paikkaukset on tehty siten, että paikka kohtaan muodostuu epätasaisuuksia, kun 
lisätty aines tiivistyy. 
 
Kevyenliikenteen väyliä ja katuvalaistusta alueella ei ole lukuun ottamatta Särkiselälle 
kaupungista johtavaa ja sinne päättyvää pyörä- ja jalankulkutietä. Esimerkiksi Kuminvaaran 
lenkki on suosittu pyöräilyreitti, jolla on kevyenliikenteen väylää vain osalla matkasta. 
 
Kunnan hoitama jätteenkäsittelypiste sijaitsee Lähtevässä lähellä Töljynsalmentien risteystä. 
Sen kapasiteetti on ilmeisesti alimitoitettu, koska paikka pursuaa aika ajoin jätteitä. Lisäksi 
alueella on tehty ilkivaltaa ja se on osin tästäkin syystä epäsiisti. 
 
Liikuntapaikkoja kylillä on niukasti. Lähinnä uimarannat, joiden yhteydessä on 
lentopallokenttä. 

Luonto ja ympäristö 
Kauniit maisemat 
Pohjavesialueet 
Linnusto mm. alueen useat pesivät joutsenet 
Kalaisat järvet ja lammet mm. luontainen järvitaimen 
Sienet ja marjat 
Rikkajoen “kylän yhteinen” myllytontti (n. 60 osakasta) siltoineen sekä Mutteri-kota 
Vanhan myllyn seutu Lähtevässä 
Vanha keinu/kokkopaikka Kuminvaarassa upeine näköaloineen 
Uimarannat puku- ja WC-tiloineen 
Rikkavesi ,Rikkalampi, Kalliolampi, Kaitajärvi, Lietukka, Saunajärvi ja Heinälammet 
ympäristöineen 
Joet, lammet ja lähteet 
Hovinsärkkä 
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Erä- ja luontokeskus, Särkiselkä ja Kolmikanta 
Koukkelo 
Huuhkaja 
Sulkava 
Tervahaudat mm. Lietukan ja Koivulan 
Saaristolaiset 
Rikkarannan hiihtoladut 

     
Mutteri Joki koskipuolelta Myllyn maisemaa Näkymä 

Sulkavalta 
Näkymä 
Hovinsärkältä 

     
Kalliolampi Kallio 

Kalliolammelta 
Koukkelo Heinälampi Vaelluksella 2005 

  
Erä- ja 
luontokeskus 

Kota Valkeisen 
saaressa 

Särkiselkä Särkiselän kioski Lupiinit kukkivat 
Kuminvaarantien 
varrella 

 

Yhdistys- ja yhteistoiminta 

Kylillä toimivia yhdistyksiä ja seuroja 
Rikkaveen kyläyhdistys ry 
Maamieseura 
Metsästysseurat: 
Usin Eräukot ry. 
Rikkarannan Erämiehet ry. 
Outokummun Metsästysyhdistys ry 
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Maljasalmen riistamiehet 
Kalastuskunnat: 
Varislahden kalastuskunta, Heinälammet, osat:Kolmikanta, Lietukka, Lietukkajoki 
Usinjjärventien silta rajana. jne. 
Rikkarannan kalastuskunta Rikkavesi, Kalliolampi jne. 
Sysmän kalastuskunta, Lietukka, Kolmikanta jne.  

Kylien perinteisiä tapahtumia 
Laskiaisrieha 
Pilkkikilpailut (useita) 
Vaellukset 
Konsertit 
Venetsialaiset 
Yhdistetty hirvipeijaiset & pikkujoulu 
Monenlaiset talkoot 

Kylien harrastustoimintaa/kyläläisten taitoja 
Käsityöt: kudonta, ompelu, virkkaus, kirjonta mm. kanavatyöt, hevosloimet, kuviopeitteet, 
hardanger-liinat, neulakintaat, neulominen 
Puutyöt 
Pajutyöt 
Metallityöt, hitsaus, koneiden ja laitteiden korjaus 
Autoilu ja kuljetustaidot 
Lasityöt, lasimosaiikit, hopeaketjut 
Piirustus/maalaus 
Pitopalvelut, leivonta (leivät, piiraat, sulhaspiiraat, kukot), aasialaiset ruuat, … 
Viinin valmistus 
Viinan juonti 
Lihankäsittely 
Hygieniatietämys 
Juuresten, marjojen ja viljan viljely ja myynti, taimenkasvatus 
Puutarhanhoito 
Kukkien sidonta 
Paikallistuntemus, luonnossa liikkuminen 
Kanoottiretkeily 
Metsästys ja kalastus (myös talvikalastus) 
Riistanhoito/kasvatus 
Eläinten hoito 
Petoasiantuntemus 
Rapu- ja lohitutkimus 
Halon pilkonta 
Metsäosaaminen 
Vetten päällä traktorilla ajo 
Auton- ja koneenkorjaus ja metallityöt 
Kirvesmiestaidot 
Vesivoimaosaaminen 
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Yhteiskunnalliset taidot 
Omaishoito, terveydenhoito, käsillä parantaminen 
Kansainvälisyys 
Monipuolinen kielitaito 

Tiedotus 
Kylien tapahtumista tiedotetaan kyläläisille jaetuissa monisteissa ja infopisteissä sekä 
maitolavoilla, bussipysäkeillä ja tienvarsimainontana. Infopisteitä on mm. Karttusen navetan 
seinässä Kuminvaarassa ja jätepisteessä Lähtevässä. Nettisivut. 

4. Kylien tulevaisuuden vaihtoehdot 

Kylän nelikenttä 

Vahvuudet 
 rauhallinen yhteisö 
 oma rauha 
 kauniit maisemat 
 puhdas luonto ja selkeät neljä vuodenaikaa 
 monipuolinen eläinlajisto (linnut, karhut, puolisudet, sudet, ilvekset, ahmat, hirvet, 

majavat ym. nisäkkäät) 
 omat kaivot  
 pohjavesialueet ja runsaslukuiset vesistöt 
 hyvä henki ja tausta 
 kutsutaksi, kauppa-auto, kirjastoauto 
 talkoot 
 monipuolinen osaaminen ja kädentaidot 
 Rikkalamminja Rikkaveden  veneiden pitopaikka/kokoontumispaikka 
 matkailupalvelut 
 lenkkeilypolut ja Rikkarannan ja Särkiselän hiihtoladut ja muut ulkoilumahdollisuudet 
 monipuolinen laajakaista 
 lentokentät 
 hyvä sijainti 
 veneranta 

Heikkoudet 
 kyläläisten vanheneminen 
 nuoriso muuttaa pois 
 lapset loppuvat 
 maatalous loppuu 
 tyhjät talot 
 ei tonttikantaa tai se on loppumassa (Lietukan ympäristö) 
 kaupunki ei myönnä vakituisen asunnon lupia lähelle rantaa 
 normaaleja rakennuslupia ei saa pohjavesialueille 
 matkapuhelimien kuuluvuus on huono/katvealueita 
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 liian vähän puhelinlinjoja , ISDN ei aina toimi 
 TV:n neloskanava ei näy joka paikassa 
 alueelta puuttuvat linkkitornit 
 tienhoito, tietä ei hoideta, tie on kuoppainen ja soratie on myös pölyisä - eikä 

minkäänlaisia varoitusmerkkejä ole 
 liikaa läpikulkuliikennettä varsinkin kesäisin 
 kaupunki ei tajua, että tie on matkailuelinkeinolle tärkeä (leirintä-alue, erä ja 

luontokeskus) 
 ei käytetä tarpeeksi oman kylän palveluita 
 ei osallistuta tai ei haluta osallistua 
 nuoret/työikäinen väki ei osallistu 
 ilmapiiriongelmat, kateus, aktiivisten toimijoiden puute 
 yhteistyö kangertelee 
 kyläläiset pitävät liian vähän yhteyttä toisiinsa - kylässä käynti vähentynyt 
 yhteishenki vaihtelevaa, aktiivisuus heikohkoa 
 apua ei haluta/uskalleta pyytää, eikä tarjottuakaan ottaa vastaan 
 lapset saa jokainen viedä yksin harrastuksiin 
 keskustan lapset eivät tule kyläilemään, jos kylän lapset haluavat seuraa mentävä 

keskustaan 
 lapsille ei kavereita lähellä 
 jätepiste epäsiisti ja jos ei ole autoa, jätteiden toimittaminen sinne on lähes mahdotonta 
 ympäristö on paikoitellen epäsiisti (rehupurkit, muovit ja koneet pelloilla/tienvarsilla) 
 liikaa käärmeitä paikoitellen 
 kauppa-auton aikataulu muuttuu usein 
 yleiset liikenneyhteydet heikot 
 kutsutaksi/palveluauto on ainakin kesäisin huonokuntoinen eikä ole hyväksi heikompi 

kuntoisille matkustajille ja lisäksi kaikki virasto- terveyskeskus- ja kuntoutuskäynnit ym. 
on sovitettava sen aikatauluihin 
 jos ei autoa, ei pääse kulttuuri- ym. tilaisuuksiin 
 ei kyläavustajaa/kylätalkkaria 
 ei esim. terveydenhoito-, kampaamopalveluita 
 kodinhoitajan saanti on vaikeaa 
 ei yhteistä kokoontumispaikkaa - omaa kylätaloa 
 ei vanhusten hoitokoteja ja päivähoitopaikkoja 
 ei opiston piirejä 
 ei kevyen liikenteen väyliä eikä katuvaloja 
 vähän työpaikkoja kylillä 
 kirjastoautolle pitkä matka esim. Karvolan- ja Töljynsalmenteiden perältä 
 kirjastoauto käy vain 2 viikon välein, eikä aina silloinkaan 
 kirjasto ei ole auki aamuisin ja sinne on mutkainen reitti 
 koulukyydit: useimpina päivinä ekaluokkalainen kävelee Kuopiontieltä kotiinsa eli n. 2,5 

km! 
 kunta ei pidä lupauksiaan (esim. koulujen säilyminen,) 
 on kylätalkoita, mutta ei juurikaan yksityisiä (heinä- peruna-, remontti, 

pihanlakaisutalkoita ym.) 
 Lähtevässä/Kuminvaaralla ei hiihtolatuja 
 kaikilla ei ole omia kaivoja 
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 aikuisille ei ratsastusmahdollisuuksia 
 talviaurausta ei kaikilla teillä mm. Ruunakiventie 

Mahdollisuudet 
 luonto mm. matkailu, kalastus, metsästys ja muukin luonnossa liikkuminen 

(kanoottiretket, polku- ym. vaellukset,…) 
 vireät vanhukset 
 poikamiehet 
 laajakaistan saaminen 
 kylien omat kotisivut (saadaan) 
 Munaniemelle tulee sähköt Kaavin puolelta 
 talkoot 
 kyläläisten aktivoituminen 
 uutta yrityskantaa 
 lukuisat kesäasukkaat 
 matkailun kehittäminen, mm. luonto-, mökki- ja maatilamatkailu 
 talven tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen 
 kotitalousavustuksen laajempi käyttö 

Uhat 
 kirjasto-auto palvelun loppuminen ja yleensäkin palvelujen väheneminen vielä tästäkin 
 väestö vanhenee ja vähenee 
 väestö vanhenee ja ei saa enää uusittua ajokorttejaan 
 nuoriso muuttaa pois 
 EU (direktiivit ja tuet) 
 byrokratian lisääntyminen (maanviljelys, rakentaminen ja kaikki muukin) 
 kasvitaudit 
 tiemäärärahojen väheneminen 
 petokannan lisääntyminen (voisi olla myös mahdollisuus, jos osattaisiin oikein 

hyödyntää) 

5. Kylien kehittämisvaihtoehdot 

Ideoita: 
 kylätalo, jossa asuntoja ja hoitoa vanhuksille, kokoontumistilat ja mahdollisuus 

vaikkapa pitää opiston/muiden tahojen kursseja 
 lentokenttä ja helikopteri 
 kyläavustaja/-talkkari, kotisairaanhoitoa, vanhusten palveluita (mm. 

ruokapalvelut) 
 vapaaopiston kursseja kylille 
 kylille yhteyshenkilöt opastamaan uusia asukkaita ja viemään asioita eteenpäin 
 laajakaista 
 kimppakyydit (mm. kaupoille kulttuuri- ja uskonnollisiin tilaisuuksiin) 
 joku voisi asioilla käydessään tuoda muillekin esim. ruokaa, lääkkeitä ym. 
 kimppatilauspalvelut (hierojat, kampaajat,…) 
 palveluverkosto kylien kotisivuille (kimppakyydit, tavaroiden kuljetus ym.) 
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 vanhusten talojen remontointi 
 ohjelmapalveluja 
 teiden kunnostus - myös palveluauton reitin sivuteiden 
 joku kylän nuorista voisi suorittaa liikennelaskentaa kesäisin (teillä ei mukamas 

liiku kuin muutama auto) 
 Kuminvaaran kiikku/kokkosärkän kunnostaminen (kiikun rakentaminen upealle 

näköalapaikalle)  
 Kuminvaaran kerättyä historia- myös asuinpaikkahistoriaa voisi hyödyntää esim. 

ohjelmana jossakin tilaisuudessa 
 hautuumaakävely, jossa kylän (vanhemmat) ihmiset kertoisivat muistojaan 

vainajista 
 kylille oma kukkakävely 
 Sarvijärven kunnostus/maisemanhoito, jotta näkyisi tiellekin 
 Pellinmäen hyödyntäminen esim. läntisten kylien yhteisenä päivähoitopaikkana? 
 saunakaverit vanhemmalle väestölle 
 siivousapua vaikka omalta kylältä 
 kylien nuorille kesätöitä kyliltä 
 tonttipörssi 
 vanhan myllyrakennuksen (saunan) kunto pitää tutkia ja sen kunnostus/ purku/ 

korvaaminen muulla rakennuksella pohtia, sillä se on esim. lapsille vaarallinen 
lahoutensa ja kaivonsa takia 
 voisivatko osakkaat myydä myllytontin kyläyhdistykselle (Vilho voisi selvitellä 

omistussuhteet Huom. maksaa hieman) vesiosuudet selvitettävä 
kalastuskunnan kokouksessa 
 Juhannus- ym. juhlat myllylle 
 yhteislauluiltoja, virsi-iltoja 
 yhteisiä marja- ja sieniretkiä 
 ensiapukurssi 
 kylän raitin roskien keräys yhteistyössä tielaitoksen kanssa (jätesäkit 

noutoineen) 
 venepaikan ympäristön siistiminen ja nuotiopaikan rakentaminen: rannan 

tasoittaminen, nurmikon kylväminen ja mahdollisesti myös kukkien istuttaminen, 
istumapaikkojen rakentaminen (kivet, penkki) ja laiturin rakentaminen 
 Outokummun Seutuun juttu jätteidenkäsittelystä/kaatopaikkamaksuista, jotta 

jätteitä ei tuotaisi keskustasta Lähtevän jätteenkäsittelypisteeseen 
 60 km nopeusrajoitus keskikylälle 
 lisää asukkaita kylille 
 palvelutalo hoitajineen - kuntouttajana nuori mies/neitonen 
 terveydenhoitaja ja lääkäri kävisivät säännöllisesti kylällä 
 kimpassa maksettu lääkäri kävisi pitämässä luentoja kyläläisiä kiinnostavista 

aiheista mm. omahoitoilta 
 tosi-TV sarja nimeltään vaikkapa kylätohtori tästä lääkärin kylillä käynnistä 
 kotisairaanhoitoa ja vanhusten palveluita mm. seurakuntasisaret voisivat käydä 

pyytämättäkin vanhusten luona 
 talkoisiin vakuutus 
 Juliaanan koivun paikalle metallilaatta 
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 Kuusjärveltä Kuopioon päin ja Särkiselältä Kuminvaarantielle kevyen liikenteen 
väylät 
 päättäjille lisää maaseudun tuntemusta ja tunnustamista 
 Rikkajoen kunnostaminen: puron yli kaatuneiden puiden poisto (Vähäkosken 

Eero voisi hoitaa) 
 kirjasto voisi olla auki edes joinakin päivinä aiemmin, kyläläisiä käy keskustassa 

aamullakin 
 suositaan oman kylän ja kunnan palveluita ja tuotteita 
 uutispuurotilaisuus Selänsuussa: keitetään puuro padassa nuotiopaikalla 
 luistelurata ainakin Rikkalammin jäälle-luvat ymp.keskus 
 paikallisten tarujen ja tarinoiden keräys 
 tapahtumailmoituksiin myös osoite, jotta kauempaa tulevatkin osaisivat perille 
 maaseutuperinnepiirejä, joilla esitellään ja mahdollisesti myös opetetaan 

vanhoja tapoja 
 lapsille yhteistä toimintaa, jotta kylien lapset edes tutustuisivat toisiinsa 

 
 
 
 

6. Toimenpiteet 
 
TOIVESUUNNITELMA 
 
Kehittämishanke / idea 

TOTEUTUSOHJELM
A 
 
Toteuttamisen esteet 

 
Toimenpiteet esteen 
poistamiseksi 
Keinot hankkeen 
toteuttamiseksi 

 
Vastuu tahot 
Ketkä / kuka 

 
Aikataulu 
Seuranta 

Kylien yhteisiin 
talkoisiin otetaan 
vakuutus. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Kyläyhdistykse
n HALLITUS 
 
 

 
Kesästä 
2005 alkaen 
 

Rikkalammen 
kunnostaminen 

  Kyläläiset + 
kesä asukkaat 

Kesä 2005-6

Puhelimen kuuluvuus     
Kyläpuikkari     
toiminta     
ympäristö     
infra     
harrastukset     
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7. Kyläsuunnitelman seuranta ja päivitys 
Kyläsuunnitelma päivitetään vuosittain. Rikkaveen kyläyhdistys tekee suunnitelmaan 
päivitykset ennen kuin päivitetty kyläsuunnitelma esitellään kaikille asukkaille avoimessa 
kyläkokouksessa hyväksyttäväksi Rikkaranta-Lähtevän kyläsuunnitelmaksi. Kyläsuunnitelman 
päivittämiseksi tehdään tarvittaessa kyläkyselyjä, mutta kyläläiset voivat myös toimittaa 
ehdotuksensa suoraan kyläyhdistyksen jäsenille. 
 
Päivitetty kyläsuunnitelma tai sen tiivistelmä jaetaan vuosittain kylän joka talouteen ja 
toimitetaan kunnan kyläyhteyshenkilölle, joka huolehtii suunnitelman jakelusta kunnan eri 
hallintokunnille.  
 
Ensimmäinen kyläsuunnitelman päivitys tehdään siis vuonna 2006. 

8. Toimenpiteiden toteutumisen seuranta 

9. Yhteystiedot 
Nimi Organisaatio/asema Osoite Puh. 

nro/GSM 
Sähköposti 

Liisa Hiltunen Kyläyhdistyksen 
puheenjohtaja 

Rikkarannantie 
126F 83500 
Outokumpu 

013 553131 / 
050 5328088 

hiltunen@welho.com

     
     
 

10. Liitteet 

Ongelmat äänestystuloksineen 

Ideat äänestystuloksineen 
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