Selkiläinen kuukauden kuva

julkaistaan netissä Selin kotisivuilla, www.selki.ﬁ.
Huhtikuun kuvan kirkkaankeltaisista talventähdistä lähetti Vuokko Mansikka-Pönni
muidenkin ihailtavaksi.

SELKILÄINEN
Selin kyläkirje 2/2008

Kyläläiset voivat lähettää ottamiaan tai vaikkapa vanhojakin ajankohtaan ja kylän elämään
liittyviä valokuvia Arja Parttimaalle sähköpostilla osoitteeseen arja.parttimaa@kolumbus.ﬁ
tai postitse osoitteeseen Arja Parttimaa Nummiojantie126 03320 Selki

MM-jääkiekon kisastudio
Selin monitoimitalolla lauantaina 17.5 ja sunnuntaina 18.5,
mikäli Suomi pelaa mitaliotteluissa.
Otteluita seurataan isolta kankaalta lehdissä ilmoitettuina aikoina.

PAINTBALL-PÄIVÄ
Aika: Lauantaina 7.6. klo 11-17
Aloittelijoille ja vähän jo pelanneille, 15 vuotta täyttäneille.
Hinta: 40 euroa
Hinta sisältää värikuulapyssyn, suojamaskin, lippaan ja ilmapullon vuokran sekä värikuulia
100 kpl. Lisää kuulia saa ostaa tarpeen mukaan.
Lisäksi suositellaan suojahaalarin tai maastopuvun käyttöä. Lippalakki suojaa hyvin niskaa ja
näppylähanskat ovat hyvä suoja käsille. Kuulan väriaine on luontoystävällistä elintarvikeväriä ja pestävissä vaatteista pois.
Kokoontuminen Selin monitoimitalolla klo 11. (Selintie 529, 03320, SELKI)
Ilmoittautumiset perjantaihin 16.5. mennessä:
Nina Marttinen puh. 040- 588 3898, nina.marttinen@kolumbus.ﬁ
Osallistumismaksu maksetaan Selin kyläyhdistys ry:n
tilille 529714-212436 viimeistään19.5.

SRK:n PÄIVÄKERHOON
Selin monitoimitalolla kaivataan lisää 3-5-vuotiaita.
Kaikki mahdolliset osallistujat pitäisi ilmoittaa jo nyt, sillä syksyäsuunnitellaan parhaillaan.
Srk:n lapsityön toimisto puh. 34787761

Selin monitoimitalo on ollut 30 vuoden aikana vilkkaassa käytössä. 4H-kerho on kokoontunut siellä
mm. askartelemaan ja kokkaamaan. Osa tästä iloisesta porukasta kuuluu uuteen 4H-sirkuskerhoon,
jossa on talven aikana harjoiteltu monenlaisia sirkustemppuja. (Kuva Petri Tontti.)

Kylätoimintaa Selissä 30 vuotta
Kolmekymmentä vuotta siten perustettu Selin kylätoimikunta on Vihdin vanhimpia. Kylätutkimuksen myötä Selkiin ja Jokikunnalle perustettiin kylätoimikunnat 1978 kehittämään kyläläisten yhteisiä asioita. Aluksi oli huoli kaupan säilymisestä kylällä, maanteiden päällystämisestä ja pienempien tonttien kaavoittamisesta, että saataisiin lisää asukkaita kylään.
Järjestötoiminta oli ollut aikaisemmin vilkasta, kylätoimikunta oli ikään kuin kattojärjestö niiden
toiminnan tukemisessa. Koulu oli lakkauttamisen jälkeen ollut asuntolana, mutta samaan aikaan
vapautui kyläläisten yhteiseen käyttöön.
Kylätoimikunta rekisteröityi yhdistykseksi v. 2006 ja monitoimitalo siirtyi kunnalta kyläyhdistyksen
omistukseen vuosi sitten. Toiminta talossa on vilkastunut ja laajentunut naapurikylienkin asukkaiden
harrastuspaikaksi.
Kolmeakymmentä toiminnan vuotta juhlitaan toimimalla. Monitoimitalossa pidetään 10.5
kyläläisten kevätpäivä, jossa kyläläiset tarjoavat toisille kyläläisille palveluksiaan: hoitoja, ruokaa,
myytävää ja harrastuksia.
Selkiläinen -kyläkirje jaetaan kaikkiin selkiläistalouksiin. Julkaisija Selin kyläyhdistys ry. Toimitus Liisa Ali-Mattila, taitto Johanna Sillanpää.

Kevät esiin monitoimitalolla!

Siivoustalkoot

Kyläläisten kevätpäivä

lauantaina 26.4.08 klo 10 alkaen
Selin monitoimitalolla, Selintie 529.
Haravoidaan pihamaa ja kohennetaan
leikkipaikkaa. Sisällä pestään ikkunoita
ja järjestellään tavaroita.
Ottakaa omia työvälineitä mukaan.
Tervetuloa yhteiseen hauskaan puuhaan!

Lauantaina 10.5.2008
Selin monitoimitalolla, Selintie 529
Ohjelmaa koko perheelle äitienpäivän aattona
klo 11-16

LIHASHUOLTOJUMPPA
Torstaisin klo 19-20
Selin monitoimitalolla
(Selintie 529, 03320 Selki)

Tunnin alussa kevyt lihaskunto-osuus ilman hyppimistä,
jonka jälkeen perusvenyttelyä. Lopussa rentoutumishetki.
Kausi 8.5.-19.6.2008 sisältää 7 kertaa.
Hinta: 21 euroa.
Vetäjänä toimii kokenut liikunnanohjaaja Linda Johansson.
Ilmoittautumiset Nina Marttiselle puh. 040- 588 3898.

Hemmotteluhoitoja, tuote-esittelyjä,
myyntipöytiä, arpajaiset
Pekka Vauromaan maalauksia
Pihalla puuhapaikkoja lapsille
Äitienpäivän kukkatori ja taimia
Muurinpohjalettujen paistoa

klo 13-14:30

Talutusratsastusta perheen pienimmille

klo 11-13
klo 13.30
klo 14.00

Keittolounas
Kyläyhdistys tarjoaa KAKKUKAHVIT
Kevätkonsertti
kanttori Martti Kilpeläinen lunastaa
loppiaislupauksensa pianokonsertista

Tervetuloa kaikki viihtymään yhteisessä talossamme!

Kurssin järjestää Selin kyläyhdistys ry yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton kanssa.

Kyläpaita kesäksi jokaiselle!
Selin kyläyhdistys on päättänyt teettää myytäväksi kyläpaitoja. Vihertävän t-paidan
rintapielessä on kunnan karttakuva ja siinä omalla paikallaan lukee Selki.
Paidan selkäpuolella lukee selkiläinen.
Paitoja tilataan lasten, naisten ja miesten kokoja, naisille omaa kapeampaa mallia.
Hinnat ovat aikuisten paidoista 15 euroa ja lasten paidoista 12 euroa.
Mallikappaleita pyritään saamaan nähtäväksi jo siivoustalkoisiin lauantaina. Ennakkotilauksia voi silloin jo tehdä. Myytävänä paitoja on Kyläläisten kevätpäivässä 10.5.

Hoitojen antajista tulonsa ovat varmistaneet kosmetologi Heidi Leino (intialaista päähierontaa ja kosmetologin hoitoja), Katja Haapala (ripsien ja kulmien värjäystä), fysioterapeutti Eeva-Marja Ahonen (kuntoutusta), parturikampaaja Elli Litmanen (hiustenleikkausta). Hieroja mahdollinen.

Hoitojen varaus etukäteen:
Parturi-kampaajalle Heli Tikkanen puh.040 766 08367
muut Liisa Ali-Mattila, puh. 0400 798 229.
Myyntipöytien varaus Liisa Ali-Mattila, puh. 0400 798 229.

