SELIN MONITOIMITALON
VIIKKO-OHJELMA
Kevätkausi 2008

Selintie 529, 03320 Selki

Päivä

Kello

Ohjelma

Maanantai

18-19
19-20

Tyttöjen sähly, 10 v. ylöspäin. Ohj. Kari Räsänen, p.050-3209104
Tyttöjen tanssi, 10v.ylöspäin. Ohj. Mirka Räsänen, p. 050-4080020

Tiistai

10-12:30

Hiiden Opiston kankaankudonta. Kudonnan perusopetusta. Opet-

SELKILÄINEN
Selin kyläkirje 1/2008

tajana Jaana Korte. Kutomassa voi käydä muina päivinä omaan tahtiinsa.
Kyselyt Hiiden opistosta, p. (09) 22422787
17-18:30

4H:n ilmaisutaiteen kerho sekä kädentaitojen ja luontokerho
Ilm. ja tiedustelut p. 044-2822195 tai vihdin4h@hotmail.com

Keskiviikko

10:30-12
17:30 ->

Tenavaklubi ja perhekahvila Susanna Juhantalo, p. 050-3777375
Selin Tamburiinin muskari. Ohj. Jonna Vänskä p. 040-8486499

2-3 ryhmää, 1-6 -vuotiaille. Alkaen 30.1.
18-19:30

Lukupiiri, joka kuukauden 1. keskiviikko
Tied. Seija Juusela, puh. 050-5479434

Torstai

12:00

Torstaituvan ruokailu kyläläisille

- eläkeläiset, talkoolaiset ja opiskelijat 5 euroa, muut 6 euroa.
Ilmoittautumiset ja kyselyt: Liisa Ali-Mattila, p. 0400-798 229
Kuukauden 1. ja 3. ja 5. torstai klo 12:00 tuolijumppaa,
ohjaajana Maisa Selimäki.
Kuukauden 2. torstai srk:n lähetyspiiri
Kuukauden 4. torstai srk:n kyläkerho
18-19
19-20

Aerobic, ohjaajana Linda Johansson
Venyttelyjumppa, ohjaajana Linda Johansson

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Nina Marttinen, p. 040-5883898

Perjantai

9-10:30
10:30-12

Päiväkerho 3-5-vuotiaille lapsille
Perhekerho lapsille ja vanhemmille/hoitajille

Vihdin srk, ohjaajina Aila Vaskela ja Heidi Johansson
Tiedustelut srk:n lapsi- ja perhetyön toimisto p. 34787761

Ei viikottaista ohjelmaa. Mahdollista vuokrata taloa
esim. perhejuhlien tai kokousten pitopaikaksi. Varaukset ja tied.
Liisa Ali-Mattila, p. 0400-798 229, liisa.ali-mattila@selki.fi

Lauantai

Sunnuntai

12-12:45

Pyhäkoulu 20.1-16.3.08. Vihdin srk.

Selin kyläyhdistyksen lahjaksi saama piano soi komeasti loppiaisen joululauluissa.
Kanttori Martti Kilpeläinen innostui hyvästä soittimesta niin, että lupasi tulla pitämään
monitoimitalolla kevätkonsertin. (kuva Asko Ojanne)

Musiikinharrastajien iloksi
monitoimitalolle lahjapiano
Musiikin harrastamiseen monitoimitalolla on nyt monia mahdollisuuksia lasten muskarista pianon soittoon
ja hartaampaan harmoonin sointiin. Viime vuonna lahjoituksena saatu piano saatiin vireeseen jouluksi.
Selkiläisten Kauneimmat joululaulut laulettiin taas perinteisesti loppiaisena jolloin piano oli ensi kertaa
käytössä.
-Tämä on vanhan ajan hyvää laatua, ihasteli kanttori Martti Kilpeläinen. Metallinen koneisto on pysynyt
hyvin kunnossa, vaikka se on ollut pitkään käyttämättä.
Vanhasta hyvästä ajasta ja pianon arvostuksesta kertoo myös kosketinten suojana oleva huopakankainen
kauniisti kirjailtu liina.
Pianon lahjoittaja on kylähallituksen jäsenen Johanna Sillanpään äiti Eeva Kähönen. Hän kertoi saaneensa
pianon espoolaiselta tädiltään Ester Suomaalta.
-Pianonsoitto oli tädille harrastus ja hän piti pianosta hyvää huolta. En tiedä pianon ikää, mutta muistan
sen aina nähneeni, kun kävimme tädillä joka tapaninpäivä jouluvisiitillä, Eeva Kähönen kertoi.
- En ole oikein musiikki-ihminen, mutta kyllä sillä jotain soitettiin, jouluna varsinkin. Pianotunnit oppikoulun alaluokilla tuntuivat pakolta, vaikka myöhemmin oli ihan mukavaa, että oli oppinut vähän soittamaan,
hän muisteli.
- Ihanaa, että piano on nyt käytössä!
Musiikinharrastajien kerhoakin on monitoimitalolle suunniteltu.

ohjaajina Arja Parttimaa ja Liisa Ali-Mattila, ks. yhteystiedot yllä.
Kyläkirjeen julkaisija on Selin kyläyhdistys ry. Toimitus Liisa Ali-Mattila, taitto Johanna Sillanpää.

Monitoimitalossa tilaa työhön, juhlaan ja vapaa-aikaan

Selkiläiset koolle laskiaisena!

Selin Monitoimitalon tilavuokrat 1.1.08 alkaen
Erilaiset kokoukset ja koulutus- ym.tilaisuudet päivällä tai illalla
varauksen keston ja keittiön käytön mukaan 25-50 euroa

Sään mukaista liikuntaa ja leikkiä isoille ja pienille

Tuntivuokra yrityksiltä ja yhteisöiltä 12 euroa, kyläläisiltä 10 euroa

Selin monitoimitalolla
laskiaissunnuntaina
3.2.08 klo 12 alkaen

Juhlatilaisuudet valmisteluaikoineen ja astioineen 125 euroa
Tilaisuuksiin voi tilata myös tarjoilun palveluemännältä!
Kyselyt ja varaukset: Liisa Ali-Mattila p. 0400-798229, liisa.ali-mattila@selki.ﬁ

Selin Tamburiini
Kevät 2008

klo 15:00 hernekeittoa, pannukakkua ja kahvia
pihalla makkaranpaistoa

Uudet muskarin lapsiryhmät (1- 6 -vuotiaat)
alkavat keskiviikko-iltana 30.1.2008
Selin monitoimitalolla, os. Selintie 529, 03320 Selki

Selin kyläyhdistys ry:n

Tulossa 2-3 ryhmää,alkaen klo 17:30 =>

vuosikokous

Ryhmätiedustelut ja ilmoittautuminen:
Jonna Vänskä, puh. 040 848 6499
selintamburiini@hotmail.com

sunnuntaina 3.2.08 klo 16.00
Selin monitoimitalolla, Selintie 529

JUMPAT JATKUVAT SELIN MONITOIMITALOLLA!
Torstaisin 17.1.08 alkaen

Latino-aerobic
Venyttelyjumppa

klo 18 - 19 TÄYNNÄ Kysy peruutuspaikkoja!
klo 19 - 20 TILAA

Paikka: Selin monitoimitalo, Selintie 529, 03320 SELKI
Hinta / 10 kertaa:
Molempiin ryhmiin osallistuminen 50 €, vain toiseen osallistuminen 30 €.
Kurssin hinta maksetaan käteisellä ensimmäisellä osallistumiskerralla.
Kurssia vetää kokenut liikunnanohjaaja Linda Johansson.
Ilmoittautumiset Nina Marttiselle puh. 040-588 3898.
Kurssin järjestää Selin kyläyhdistys ry yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton kanssa.

-

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti asioina mm:
viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös
toimintasuunnitelma ja talousarvio
henkilövalinnat yhdistyksen hallitukseen
Päättyneen TOIMI-hankkeen tulokset
ja keskustelua kyläläisten toiveista tänä vuonna
Lapsille omaa ohjelmaa naapurisalissa.
Lämpimästi tervetuloa!

