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Kyläavustaja ”Uffe” Virtanen aikoo maalata ja kunnostaa monitoimitalon ilmoitustaulun. Pisaran kirpputorilta saa kohta
komeita kukkia, esittelee Pekka Vauromaa.

Uusia tekijöitä kylän töihin
Uudeksi puheenjohtajaksi Selin kyläyhdistykselle
valittiin talven vuosikokouksessa Sirpa Nyman, aikaisemminkin kylän monissa toimissa mukana ollut. Hän
on tullut tutuksi monitoimitalolla tarmokkaana osallistujana ja uusien ideoiden toteuttajana.
Kylän tapahtumien tiedottamisessa Facebookin Selkiryhmän lisäksi oman nettisivun uudistaminen on tullut
tarpeelliseksi. Niillekin, jotka eivät nettiä käytä tuodaan
tietoa tällä lehtisellä. Kylän ilmoitustaulu niin pihatien
risteyksessä kuin sisällä eteisessä aiotaan myös tehostaa näkyviksi.
Kyläavustajan tehtäviin saatiin mies melkein omalta kylältä. Ulf-Johan Virtanen on pitänyt Selissä pientä
puutyöverstasta muutaman vuoden. Maalariartesaanin koulutuksen lisäksi hän on monitaitoinen
käsityöläinen ja valmis tekemään monenlaista tarvittavaa työtä kyläläisten kotona. Pienet kaluste- ym. korjaukset hän voi tehdä verstaassaan. Tietokoneen käyttö sujuu myös.

Monitoimitalossa tapahtuu toukokuussa:
Pihan ja kyläteiden varsien siivoustalkoon lauantaina
13.5 klo 10 alkaen.
Äitienpäivälounas otalampilaisten pitokokkien tarjoamana 14.5. Pöytävaraukset ennakkoon.
Puutarhailta Haimoon Marttojen kanssa keskiviikkona
17.5 klo 17. Taimien vaihtoa ja kompostia.
Avoin kylä-tapahtuma ja kesäkahvilan avajaiset
lauantaina 10.6 klo 13-16. Kahvila ja suoramyyntiä monitoimitalolla sekä avoimia ovia myös kylällä.
Kesäkahvila toimii kesä-heinäkuussa keskiviikkoiltaisin
ja lauantai-iltapäivisin. Työhön on palkattu kolme nuorta kunnan kesäsetelin avulla. Kahvittelun lisäksi voidaan järjestää lapsille omaa ohjelmaa leikkipaikoilla ja
pihalla.
TERVETULOA !

Kyläavustaja ”Uffen” voi tilata työhön puh. 041 487
Selin kyläyhdistys ry
2237. Kylätoiminta ry:n suositustaksa on 10 euroa tun- Puheenjohtaja Sirpa Nyman puh. 040 750 7337
nilta sekä matka ja materiaalikulut. Vaikka monitoimita- Varapuheenjohtaja Tapani Haasto puh. 0400 973 847
lolla on monenlaista tehtävää, jää kyläavustajalle aikaa
myös kyläläisten auttamiseen. Nyt vain kysymään ja
tilaamaan tekijä.
Kyläkirjeen julkaisija on Selin kyläyhdistys ry. Toimitus Liisa Ali-Mattila, taitto Arja Parttimaa

Selkiläisille uusi kyläavustaja
Selkiin saatiin huhtikuussa palkattua uusi kyläavustaja tammikuussa urakkansa päättäneen Heini Autin tilalle. Ulf-Johan ”Uffe”
Virtanen asuu nykyisin Karjaalla, mutta hänellä on pieni puutyöverstas Dokan naapurissa Selissä.

Hankkeen suositustaksa kyläavustajan töistä on 10 euroa tunnilta
sekä matkakulut monitoimitalolta kohteeseen. Auton kilometrikorvaus on nyt 0,41 euroa. Lisäksi mahdolliset materiaalikulut.

Uffen puhelinnumero on 041 487 2237. Soitelkaa, kyselkää ja
Hän on jo aikaisemminkin tehnyt töitä monitoimitalossa maalaten tilatkaa.
salin seinät. Keittiöön leipurien avuksi häneltä tilattiin leivinalustat,
joissa näkyy koristemaalarin kädenjälki.
Suomen kylätoiminta ry:n hanke Työtä kylästä tuli jälleen avuksi
ja palkkatukiasiat hoituivat projektipäällikkö Juhani Nenosen toimesta. Tällä hankkeella on Etelä-Suomessa nelisenkymmentä
kyläavustajaa kyläyhdistysten kautta töissä.
Uffe on ammatiltaan artesaani, restaurointimaalari, koristemaalari
ja rakennusmaalari, moniosaaja, joten muistakin töistä voi voi
kysyä. Hän osaa myös tietotekniikkaa, joten apua saa tietokoneen
käytön ongelmiinkin.
Kyläavustajien tehtäviin yleisesti kuuluvat kotitalouden aputyöt:
pihatyöt, siivoustyöt, asiointiapu jne. Pienet remontti- ja korjaustyöt ovat myös mahdollisia. Omassa verstaassaan Uffe tekee
pieniä puutöitä ja kunnostaa pienkalusteita.

Kyläavustajan työsopimuksen allekirjoittajat ihailivat Uffen tekemää
leivinalustaa. Vasemmalta projektipäällikkö Juhani Nenonen, kyläyhdistyksen työnjohtajana toimiva Ingmar Wessberg, kyläyhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Nyman ja Ulf-Johan Virtanen.

Sirpa Nyman Selin kyläyhdistyksen
uudeksi puheenjohtajaksi

sekä kunnostettiin pannuhuoneeseen pyykinpesutila. Palkkatuella työllistetty kyläavustaja toimi monitoimitalolla viime vuoden
ajan.

Selin kyläyhdistyksen vuosikokouksessa monitoimitalolla kerrattiin viime vuoden kohokohtia. Syksyinen kekrijuhla tarjosi kiinnostavan elämyksen kauranpuinnin työnäytöksellä. Maamoottorilla
toimiva 60-vuotias puimakone houkutti paikalle runsaan joukon
vanhasta työtavasta kiinnostuneita.

Vuosikokouksessa valittiin kyläyhdistyksen puheenjohtajaksi
Sirpa Nyman. Kylähallituksen erovuoroiset jäsenet Liisa AliMattila, Kimmo Jalli, Liisa Kernen, Sirpa Nyman, Tarmo Shemeikka ja Juha Uusikartano valittiin uudelleen kaudelle 2017–18.
Samoin varajäsenet Seppo Ali-Mattila ja Jerry Patomeri.

Selin monitoimitalon monipuolinen toiminta kokoaa kaikenikäisiä
viikoittaisiin harrastuksiin ja erilaisiin tapahtumiin. Isänpäivälounas on toinen iso tapahtuma ja kesä-heinäkuussa kesäkahvila on
jo vakiinnuttanut paikkansa niin vuosikertomuksessa kuin toimintasuunnitelmassakin.

Muut hallituksen jäsenet ovat Tapani Haasto, Minna Malin, Nina
Marttinen, Susanna Vanninen, Kari Vitikainen ja Ingmar Wessberg ja varajäsenet Ritva Juhantalo ja Timo Kernen.

Valtakunnallisiin Suomi 100-teematapahtumiin osallistutaan
myös Selissä. Talvinen laavuretki tehtiin helmikuussa ja elokuussa syödään yhdessä ulkona. Kesäkahvilaan palkataan kunnan
kesäsetelin avulla kolme nuorta työhön. Kahvilan avajaiset 10.6
liittyvät Avoin kylä-teemaan, jossa tutustutaan kylään ja esitellään kylätoimintaa.
Monitoimitalon kunnostaminen on jatkuva talkootyön kohde.
Viime vuonna hankittiin keittiöön uudet liedet ja astianpesukone
Puheenjohtajan omakuva:

Toiminnantarkastajiksi valittiin Niina Sahramaa ja Ritva Luukkonen sekä varalle Mikko Toppinen ja Marja-Leena Malin.
Kylähallituksen järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi
valittiin Tapani Haasto, sihteeriksi Kari Vitikainen, rahastonhoitajaksi Ingmar Wessberg, tiedottajaksi Liisa Ali-Mattila, talovastaaviksi Tapani Haasto ja Ingmar Wessberg, jäsensihteeriksi ja kirjastonhoitajaksi Liisa Kernen sekä some-vastaavaksi Sirpa Nyman.
mitä hoitaa.
Muita hommia on mm Syökerin Sauhujen järjestäminen talkoolaisten kanssa. Olin ehdokkaana kunnallisvaaleissa. En sentään valtuustoon päässyt. Huomasin olevani enemmän tekijä kuin puhuja,
mutta voihan sitä ihminen oppia...

Tämä alkuvuosi on ollut vauhdikas,
helemat paukkuen olen kiitänyt hommasta seuraavaan. Puheenjohtajan
pesti tuli yllätyksenä, iso luottamuksen
osoitus kyläläisiltä, kiitos siitä. Yritän
Omia töitä on hierontojen tekeminen Hierontapalvelu Rennoxissa
hoitaa homman kunnialla läpi.
Monitoimitalon yläkerrassa ja Sohvinkulman vanhojen tavaroiden
kauppaaminen mm verkkokaupassa. Mummokin olen. Mummon
Yhdistystoiminta on tuttua jo aiemmin, kuulun Masinistit ry.n halli- murut ovat elämän valopilkkuja, niiltä olen saanut nimen Subarutukseen, hoidan verkkosivuja, keskustelupalstaa ja verkkokaupmummo
paa siellä. Selin nuorisoseuran hallituksessa olen rahastonhoitaja- terveisin Sirpa
na, ja järjestelen tapahtumia Seppolassa, että olisi niitä rahoja

Kesää odotellaan…

Avoin kylä-tapahtuma ja kesäkahvilan avajaiset
lauantaina 10.6.17 klo 11–16 monitoimitalolla
Kahvilassa tarjolla herkkuja, makeita ja suolaisia.
Suoramyynnissä leivonnaisia ja lihatuo eita.

Valtakunnallisessa Avoin kylä-tapahtumassa avoimia ovia myös kylällä:
Sohvinkulma ja Pisara-kirppis Selin ellä,
Seppola Seppolan ellä,
Halauspuumetsä Lepsämän ellä,
Metsästysmaja Nummiojan ellä ja
Nummitarhan mehiläiset Nummitarhan ellä.
Monitoimitalolla kar a kohteista.

Kesäkahvila jatkuu kesä-heinäkuun ajan
keskiviikkoisin klo 17-20 ja
lauantaisin klo 13-16.

Kevät esiin moniksella ja envierillä

Siivoustalkoot lauantaina 13.5.17 klo 10 alkaen
Kokoonnutaan monitoimitalolla jossa talkoolaiset voivat valita tehtäviä:
•
pihan haravoin a
•
leikkipaikkojen kunnostusta
•
roskien kuljetusta
•
kukkien istutusta
•
Selin en ja Nummenpään en varsilta roskien keräystä
O akaa omat työhanskat ja haravat mukaan.
•

Kyläyhdistys tarjoaa kahvit ja oman kylän Dog´s & Delin herkulliset burgerit.

Uusia taimia ja vinkkejä ko pihalle

Puutarhailta monitoimitalolla ke 17.5 klo 17
Aloitetaan perinteisellä taimienvaihdolla.
Jos sinulla on taimia liiaksi, tuo jakoon toisten iloksi.
Jos haluat uusia taimia, tule hakemaan.
Klo 18 kahvitarjoilu ja sen jälkeen keskustelua Bokashikompos sta.
Tietoiskun aiheesta antaa Satu Heikintupa
Järjestäjinä Selin kyläyhdistys ja Haimoon Martat

Selkikeskuksen kirpputori on nyt Vih läisen Pisara yhdistyksen ja selkiläisten hoidossa

Odote u kukkamyyn alkaa! Lukuisia harvinaisempiakin lajikkeita.
Hyvä valikoima mm. huonekaluja, teks ilitavaraa, as oita, koriste-esineitä, monenmoista
lpehööriä ja vehje ä arkeen ja juhlaan.
Ostamalla ja lahjoi amalla myyn kuntoista tavaraa, tuet paikallista hyvinvoin a Vihdin
parhaaksi.
Tervetuloa olemaan ja viihtymään.

Äi enpäivälounas Selin monitoimitalolla
Selin e 529
sunnuntaina 14.5

Varaukset s-pos
tlsateri@gmail.com
tai puh. 040 778 1166 ma 8.5
mennessä

Ka+aukset klo 12.00 ja 14.30
Hinta 20 €, 3-12 v. 10 €, alle 3 v. Lapsille pientä puuhaa ja leikkitä
Keväinen menu: salaa+eja, uunilohta,
lihapullia, mansikkatäytekakkua ym.
Lämpimäs tervetuloa toivo+avat
Tuula Lehtonen & Anu Johansson &
Tarja Säteri

Perhejuhlat ja kokoukset mukavas
Selin monitoimitalolla Selin e 529
Viihtyisät lat erilaisille juhlille ja tapahtumille.
Kei4ö hyvin varusteltu lai eineen ja as oineen.
Videotykki ja kangas kokouksiin.
Myös saunaosasto pienimuotoisiin laisuuksiin.
Kysy lisää Sirpa Nyman puh. 044 040 3320.
Selin kyläyhdistys ry, SELIN MONITOIMITALO, Selintie 529. 03320 Selki
www.selki.fi
sähköposti: kylayhdistys.selki@gmail.com.
Facebook: www.facebook.com/groups/Selkin/

