Selin
Tamburiini

Tuo lapsesi iloiseen
musiikkikerhoon leikkimään,
soittamaan ja laulamaan
Selin monitoimitalolle!

Selin urheilukentän
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Hinta kevätkaudelta 35 euroa / 8 krt
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Susanna Juhantalo, puh. 050 377 7375
selintamburiini@hotmail.com

KISASTUDIO on täällä taas!
Tervetuloa jännittämään MM-JÄÄKIEKKOA koko kylän voimalla
ISOLTA kankaalta! Porukalla se on kivempaa!
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Paikka: Selin monitoimitalo (Selintie 529)
Näytettävät pelit:

Tule kunnostamaan ja siistimään
kylän omaa urheilukenttää

On aika saattaa vuosien saatossa ränsistynyt Selin oma
urheilukenttä takaisin käyttökuntoon!
Selin urheilukenttä sijaitsee Seppolantiellä
nuorisoseurantalo Seppolan vieressä.
Mukaan mielellään omat työvälineet, kuten harava,
moottorisaha, lapio jne.
Tarjolla makkaraa ja virvokkeita!
Nyt kaikki joukolla saattamaan kylän kenttä jälleen
käyttökuntoon!! Lämpimästi tervetuloa!
Talkoot järjestää Selin kyläyhdistys ry

PAINTBALL viikonloppukurssi Selissä!

Lauantaina 12.5.07
klo 15.15 Semifinaali 1, klo 19.19 Semifinaali 2
Sunnuntaina 13.5.07
klo 16.15 Pronssiottelu, klo 20.15 MM-finaaliottelu
Kisastudio aukeaa puoli tuntia ennen ensimmäisen pelin alkua.
Myynnissä virvokkeita ja karkkia. Myös omaa naposteltavaa voi ottaa mukaan.
Talkoot järjestää Selin kyläyhdistys ry

PILATES-KURSSILLE EHTII VIELÄ MUKAAN!
Pilateksen alkeet 4 x 1,5 h perjantaisin alkaen 27.4. klo 18 Selin monitoimitalolla.
Kurssin hinta 95 euroa. Ryhmän koko 4 - 12 henkilöä. Vetäjänä ammattiohjaaja Sisko Vapalahti.
Pilates-menetelmän avulla saat voimaa, kestävyyttä, tasapainoisen vartalon sekä notkean ja
pitkälinjaisen lihaksiston. Menetelmä sopii kaiken ikäisille ja -kuntoisille.

Muutama paikka vapaana! Pikaiset ilmoittautumiset

Nina Marttiselle 044-04 03320, 040-588 3898, nina.marttinen@selki.fi

Aika: la-su 26.– 27.5.2007 klo 12–17
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. Haalareita saa edullisesti
mm. selkiläisestä työvaatemyymälästä. Lippalakki suojaa hyvin niskaa ja
näppylähanskat ovat hyvä suoja käsille. Kuulan väriaine on luontoystävällistä
elintarvikeväriä ja pestävissä vaatteista pois.
Kokoontuminen Selin monitoimitalolla klo 12. (Selintie 529, 03320, SELKI)
Ilmoittautumiset perjantaihin 11.5.07 mennessä:
nina.marttinen@selki.fi p. 040-5883898
Kurssin järjestää Selin kyläyhdistys ry yhdessä Maaseudun sivistysliiton kanssa.

UUSIA KERHOLAISIA KAIVATAAN SEURAKUNNAN PÄIVÄKERHOON!
Seurakunnan päiväkerho 3 – 6 vuotiaille perjantaisin klo 9 – 10:30 Selin monitoimitalolla.
Syksyn päiväkerhoon ilmoittautumiset ja tiedustelut: Marja-Liisa P. 050-3007402

SELKILÄINEN

Perhekerho 0–6 vuotiaille ja heidän vanhemmilleen perjantaisin klo 10:30 – 12
Selin monitoimitalolla.

**********************TYÖPAIKKAILMOITUS-********************
REMONTOIJA
Haemme reipasta ja oma-aloitteista henkilöä Selin monitoimitalolle kunnostustöihin
talkooväen avuksi. Työtehtäviin kuuluu mm. sisä- ja ulkoseinien maalausta, ikkunoiden
tiivistämistä ja wc-tilojen kunnostamista. Tarvittaessa pihatöitä, kuten
puutarhanhoito ja hiekoittaminen.
Toivomme hakijalla olevan kokemusta remontoinnista, esimerkiksi oman talon
kunnostamisesta.
Työaika sopimuksen mukaan.
Edellytämme, että hakijalla on oikeus palkkatukeen tai muuhun työvoimapoliittiseen
tukeen.
Vapaamuotoiset hakemukset osoitteeseen: Selin kyläyhdistys ry, Selintie 529,
03320 SELKI tai sähköpostitse nina.marttinen@selki.fi
Lisätietoja tehtävästä antaa Nina Marttinen P. 040-5883898, 044-0403320

Alueen palveluntarjoajat ilmoittavat:
Hoitopaikka! Tarvitsetko lapsellesi hoitopaikkaa kesäajaksi? Olen lapsirakas ja
kokenut lastenhoitaja! Asun Selissä omakotitalossa. Ota yhteyttä: 050-4055807,
Petra Göös.
Autokorjaamo H. Seppälä, Viereläntie 189 03300 Otalampi,
p. 09-2233703 0400-302257. Huollot, Katsastuskorjaukset, Pakokaasutestit,
OBD-mittaus, Diagnostiikkaohjelma, Maalaukset.
Lokakaivojen tyhjennykset. Hinauspalvelu
Martti Seppälä (Seppälän autokorjaamo)
p. 0400-428 476
Maanrakennus- ja kaivinkoneurakointia. Eko-City Kiinteistöpalvelu Oy, Selki.
Puh. 09-222 2028, Gsm 0400-446 758, eko-city@kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/eko-city
Selin ja lähialueen palveluntarjoaja! Haluatko ilmoittaa toiminnastasi Selkiläinen-kyläkirjeessä?
Ota yhteyttä Nina Marttiseen, p. 040-5883898, 044-0403320, nina.marttinen@selki.fi

Pieniä ritareita Selin monitoimitalolla. Kuva Johanna Sillanpää

SELIN KYLÄKIRJEEN 4/2007 SISÄLTÖ:
- Musiikkikerho Selin tamburiini aloittaa toimintansa monitoimitalolla
- Kisastudiossa jännitetään MM-jääkiekkoa toukokuussa
- Pilates-kurssille ehtii vielä!
- Selin urheilukentän kunnostustalkoot 5.5.
- Paintball -viikonloppukussi Selissä toukokuun lopussa
- Uusia kerholaisia kaivataan päiväkerhoon
- Monitoimitalolle haetaan remontoijaa
- Alueen palveluntarjoajat ilmoittavat
Kyläkirjeen julkaisija on Selin kyläyhdistys ry.
Kyläkirje jaetaan kaikkiin selkiläistalouksiin.

