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Selkiläisiä näkymiä

Selkiläiset työstämään unelmien kotikylää
Vihdin kyliin laaditaan tänä vuonna kyläsuunnitelmat,
Vihtijärveläisten toimiva kyläsuunnitelma on paikallinen
joihin kirjataan kunkin kylän asukkaiden toiveet hyvästä esimerkki.
kotikylästä. Selin kyläsuunnitelman tekoon kutsutaan
mukaan kaikkia selkiläisiä.
Vihdin kunta on mukana suunnittelussa ja tavoitteena
on, että kylien toiveet otetaan huomioon kunnan
Kyläsuunnitelmien käynnistäjinä ovat Länsipäätöksenteossa.
Uudenmaan Kylät ry, Vihdin asukas- ja kylätoiminta ry
sekä Vihdin kunta. Työtä tehdään vuoroin yhteisissä
Selin kyläkokous ja kyläyhdistyksen vuosikokous
työpajoissa ja omissa kylissä kokoontuen.
pidetään sunnuntaina 9.2. Silloin keskustellaan
kyläsuunnitelman teosta ja siitä miten Selissä toimitaan
Aloitustilaisuus pidetään tiistaina 4.2 klo 18-21
sekä valitaan ensimmäinen työryhmä vihtiläisten
Vihdin kunnanviraston ruokalassa Nummelassa, osoite yhteiseen kyläsuunnittelutyöpajaan 24.2.
Asemantie 30, B-sisäänkäynti. Sinne kutsutaan kaikkia Kunnanjohtaja Sami Miettinen tulee kokoukseen
asiasta kiinnostuneita. Lisätietoja ja ilmoittautuminen
tutustumaan selkiläisiä askarruttaviin kysymyksiin.
tarjoilun vuoksi: pirkko.kaskinen@gmail.com tai
pentti.saastamoinen@elisanet.fi. Voit ilmoittautua myös Selin kotisivut netissä ovat uudistuneet Vihdin
kyläyhdistyksen sähköpostiin jolloin voidaan sopia
asukas- ja kylätoiminta ry:n KyläNetti-hankkeen myötä.
yhteisestä matkanteosta. Osoite alla.
Sivujen sisältöä kehitetään kyläsuunnitelman mukana.
Myös kyläyhdistyksen sähköposti on saanut uuden
Uudenmaan kyläasiamies Pirkko Kaskinen kertoo
osoitteen ja on nyt kylayhdistys.selki@gmail.com.
tilaisuudessa mikä kyläsuunnitelma on ja Lepsämän
Selin kyläyhdistys ry
kyläsuunnitelman tekoon osallistunut toimitusjohtaja
pj Tapani Haasto puh. 0400 973 847
Matti Vanhanen kertoo nurmijärveläisiä esimerkkejä.
varapj Ingmar Wessberg puh. 0400 800 136

Kyläkirjeen julkaisija on Selin kyläyhdistys ry. Toimitus Liisa Ali-Mattila, taitto Arja Parttimaa

Toiveista toteutukseen kyläsuunnitelman avulla
kirjataan. Kyläsuunnitelma on visio siitä millainen
esimerkiksi Selin kylä on tulevaisuudessa, Pirkko
Kaskinen korostaa.
Vihtiläisten yhteisiin työpajoihin kutsutaan 3 – 10
henkilöä kustakin kylästä. Pajojen välillä
pidetään kyläläisten yhteisiä tapaamisia ja
mahdollisesti jokaiseen kotiin lähetetään kysely.
Kunnan kautta saataneen karttapohja, johon
jokainen kyläryhmä rajaa toiminnallisen
alueensa. Se ei välttämättä ole kunnan
kylärajojen mukainen, vaan sellainen jonka
kyläläiset kokevat omakseen.
Kunnasta saadaan myös tietoja mm.
asukasmäärästä, ikäjakaumasta jne.

Kyläasiamies Pirkko Kaskinen (vas.)
yhteystietojaan esittelemässä.
- Ensin mietitään millainen on unelmien kylä,
sitten asetetaan tavoitteet ja pohditaan
toimenpiteet millä niihin päästään, tiivistää
Uudenmaan kyläasiamies Pirkko Kaskinen
kyläsuunnitelman teon vaiheet.
Länsi-Uudenmaan Kylät ry, Vihdin asukas- ja
kylätoiminta ry sekä Vihdin kunta ovat nyt
yhdessä käynnistämässä vihtiläisten kylien
kyläsuunnitelmien laatimista ja päivittämistä. Kun
kunta on alusta asti mukana, toivotaan kylien
esitysten tulevan paremmin huomioonotetuksi.
Pirkko Kaskinen on ollut työstämässä jo useita
kyläsuunnitelmia paikallisten asukkaiden apuna.
Viime vuonna Nurmijärvelle valmistui 14
kyläsuunnitelmaa. Vaikka suunnittelun kehykset
olivat samansuuntaiset, jokaisen kylän
suunnitelma on omanlaisensa paikallisista
olosuhteista ja asukkaiden toiveista
muodostunut.
Uudet ja vanhat
yhteistyöhön
- Tärkeätä on, että kaikki kyläläiset pääsevät
vaikuttamaan siihen mitä suunnitelmaan

Työpajoissa
kyläryhmittäin
Vihtiläisten ensimmäinen yhteinen työpaja on
24.2. Siihen kutsutaan kultakin kylältä 3 – 10
henkilöä, jotka omana ryhmänään keskustelevat
siitä millainen olisi oma unelmien kylä.
- Apuna ovat erilaisia väittämiä sisältävät kortit,
joista ryhmä valitsee omaan kyläänsä ja
tavoitteisiinsa sopivat, työtä ohjaava Pirkko
Kaskinen kertoo.
Toisessa työpajassa tarkennetaan toiveita
tavoitteiksi ja suunnitellaan toimenpiteitä miten
niihin päästään.
Kylällä pidettävässä kyläläisten illassa ryhmän
laatima luonnos esitellään, siitä keskustellaan,
otetaan kantaa ja tuodaan mukaan omia
ajatuksia.
Historiasta
tulevaisuuteen
Suunnitelman teossa käsitellään laajasti kylän
asioita. Millainen Selki on ollut ennen, mikä on
nykytila ja mitä tulevaisuuden kylältä odotetaan.
Tavoitteisiin pääsemiseksi tarvittavat
toimenpiteet kirjataan, niille laaditaan aikataulu
sekä toteutustapa. Sekin on tärkeätä suunnitella
kuka toimii toteuttajana.
Valmis suunnitelma sisältää näiden tietojen
lisäksi kuvia kyliltä.
Lopuksi pidetään yhteinen julkistamistilaisuus,
jossa kylien työt esitellään.
Työtä tehdään kevätkaudella ja ellei kesäksi
saada valmista, jatketaan sitten syksyllä.

Tässä on linkki Nurmijärven kunnan sivulle, josta löytyvät Nurmijärven kyläsuunnitelmat:
http://www.nurmijarvi.fi/kuntatieto_ja_paatoksenteko/tietoa_kunnasta/taajamat_ja_kylat/
kylien_kehittamissuunnitelmat

Selin kyläyhdistys ry:n vuosikokous
sunnuntaina 9.2.2014 klo 14.00 Selin monitoimitalolla Selintie 529
Keskustelua Selin kyläsuunnitelman laatimisesta ja kyläläisten toiveista kotikylän
kehittämiseksi entistä paremmaksi. Nimetään henkilöt työryhmiin kylien yhteisiin
työpajoihin.
Kunnanjohtaja Sami Miettinen ja kyläasiamies Pirkko Kaskinen osallistuvat
kokoukseen.
Kahvi ja mehutarjoilu.
Lapsille omaa ohjelmaa

Vuosikokouksen sääntömääräiset asiat:
- toimintakertomus ja tilinpäätös
- toimintasuunnitelma ja talousarvio
- henkilövalinnat kyläyhdistyksen hallitukseen

LADUNTEKIJÄT LÄHTÖKUOPISSA!
Kunhan lunta sataa tarpeeksi tehdään ladut entisille reiteille.
Latukartta monitoimitalon ilmoitustaululla ja nettisivulla.
Vihko hiihtäjien nimikirjoituksia varten ladun varrella.
Tarkkailkaa seurapalstoja ja nettisivuja.
ULKOILUPÄIVÄ sunnuntaina 2.3
Monitoimitalolla pulkkamäki ja lasten hiihtolatu
Hernekeittoa, kahvia ja mehua klo 11–15
Sauna lämmitetään hiihtäjille.
Hiihtolatuja Lepsämäntien peltoaukealla.
Lähtöpaikka monitoimitalolta tai Lepsämäntien varrelta.
Mustosen saunalla nuotio makkaranpaistajille.
.

SELIN KINKERIT
tiistaina 11.2 klo 18.30
Ritva ja Jaakko Luukkosella Päivärinteentie 24. Viitta Nummenpääntieltä.
Mukana pastori Sampo Luukkonen ja kanttori Ulla Eho-Saario.
Tämän vuoden kinkeriaiheena armo.

Monitoimitalon viikko-ohjelma
Seline 529, 03320 Selki
Päivä

Kello

Ohjelma

Maanantai

18-20

Joko osaat – kädentaidot käyöön Avoin ilta kyläläisille
toivoua aihea opiskellen. Toiveet kylayhdistys.selki@gmail.com.
Dance-Fitness, aerobinen tanssiliikuntatun(. Ohjaajana
ryhmäliikunnanohjaaja-opiskelija Mervi Räisänen (harjoielija).
Osallistuminen maksutonta.

19-20

Tiistai

10-12.30

17.30-19

Hiiden Opiston kankaankudonta. Kudonnan perusopetusta.
Opeajana Jaana Korte. Kutomassa voi käydä muinakin aikoina.
Kyselyt Hiiden Opistosta p. 09 2242 2787.
4H:n luonto- ja kokkauskerho. Ohjaajana Oma Virtanen, Anna
Ijäs sekä Henna ja Heidi Kupari. 4H-yhdistys p. 044 282 2195.

Keskiviikko

17-17.45
17.45-18.30

Temppujumppa 3-4-vuo(aille.
Temppujumppa 5-6-vuo(aille. Kunnan liikuntapalvelut,
ohjaajana erityisliikunnanohjaaja Sami Hakala-Bergman.
Tiedustelut p. 09- 4258 3492.

Torstai

12-15

Torstaitupa, ruokailu ja toimintapäivä kyläläisille.
Eläkeläiset, talkoolaiset ja opiskelijat 5 euroa, muut 6 euroa
Ilmoiautumiset ja kyselyt Liisa Ali-Ma9la p. 044 040 3320
Kk:n 1. 3. ja 5. torstai tuolijumppaa, ohj. Maisa Selimäki,
sekä askartelua tai muuta toiminnallista ohjelmaa.
Kk:n 2. torstai srk:n lähetyspiiri ja verenpaineen miaus
Kk:n 4. torstai srk:n kyläkerho

18-19

Venyely- ja kehonhuoltojumppa, ohjaajana lähiliikuaja Ekku
Ahonen. Tiedustelut p. 040 532 6938.
Lukupiiri, kk:n 1. torstai. Liisa Kernen p. 0500 894334.

19-20.30
Perjantai

9-11.00

18-21

Lauantai

Sunnuntai

Perhekerho, Vihdin srk. Kerhoon voi tulla ilmoiamaa.
Ohjaajina Raisa Humaloja ja Riina Harvistola.
Kyselyt p. 040 356 9215.
Lenkkisauna. Naiset 18–19.30, miehet 19.30–21. Varaukset
Ingmar Wessberg p. 0400 800 136
Ei viikoiaista ohjelmaa. Tiloja voi varata kokouksiin ja juhliin.
Kyselyt Liisa Ali-Ma9la p. 044 040 3320 tai s-pos(
kylayhdistys.selki@gmail.com

12-12.45

Pyhäkoulu 19.1 – 30.3 Vihdin srk. Arja Par9maa ja Liisa Ali-Ma9la

Selin kyläyhdistys, SELIN MONITOIMITALO Selintie 529, 03320 Selki
www.selki.fi
sähköposti kylayhdistys.selki@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/groups/Selkin/

