Selkiläinen

Talkootöissä tutustuu
uusiin kotikyläläisiin
Pieni kaivuri tai bobcat kuorma-autonsa
lavalla kyläteitä huristeleva Tarmo
Shemeikka on tullut tutuksi monitoimitalon
ahkerana talkoolaisena. Ketterien koneittensa
avulla hän on kääntänyt pihalta isot kannot ja
kivet ja auttanut puiden kaadossa.
- Talkootöissä pääsee tutustumaan kyläläisiin,
hän toteaa. Ja toivoo, että monet muutkin niin
vasta muuttaneet kuin pitkään täällä asuneet,
tulisivat mukaan. Monitoimitalolla töitä riittää
ja niitä on mukava tehdä yhdessä.
Tarmo Shemeikan yrityksen Eko-City
Kiinteistöpalvelu Oy:n kotipaikka oli
aikaisemmin Hyrylässä.
Selistä löytyi tarpeeksi suuri tontti, jossa on
tilaa koneiden ja tarvikkeiden varastolle.
Kevyet työkoneet kulkevat päivittäin kuormaautolla Uudenmaan alueella oleville työmaille.
Yrityksen toimialaan kuuluvat monenlaiset
piha- ja ympäristötyöt. Sokkelisalaojien teko
ja kunnostaminen, erilaiset vihertyöt niin
pihan ja puutarhan perustamisvaiheessa kuin
myöhemmin kunnostamisessakin, ovat
yleisimpiä töitä.
Työkoneita on monenlaisia kaivurista
viemärinpesulaitteisiin ja jyrsimestä
ruohonleikkuriin.
- Välppäkauha on kätevä puutarhassa, sillä
saa eroteltua mullasta rikkaruohon juuret ja
kivetkin. Tein sillä juuri mammalle
kasvimaata pihan laitaan, Tarmo kertoo.
Omassa pihassakin on kaivurin jäljiltä pieni
lampi. Kodikas hirsitalo on rakennettu metsän
reunaan seitsemän vuotta sitten Tarmon ja
Mirjamin muuttaessa Selkiin. Tien päässä
Eko-City Kiinteistöpalvelu Oy
Vekselintie 65 b
03320 Selki
Puh. 0400 446 758
www.kolumbus.fi/eko-city
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Tarmo ja Mirjami Shemeikka osallistuvat
aktiivisesti monitoimitalon harrastuksiin.
oleva tontti on rauhallinen, lintujen konserttia
saa kuunnella häiriöttä.
- Hyvin on täällä viihdytty, he toteavat.
Talkootoiminnan lisäksi Mirjami on käynyt
jumppailloissa ja Tarmo vetänyt perjantaisia
peli-iltoja biljardipöydän ääressä. Tarmo
kuuluu myös kyläyhdistyksen hallitukseen.
Parin vuoden takainen katon maalaus oli suuri
ja hyvin onnistunut talkoourakka. Viime
kesänä aloitettua ulkoseinän korjausta
jatketaan tänä vuonna.
- Se on todella hyvin tehty talo. Nyt pitäisi
saada metsänpuoleinen pääty korjattua,
talkoolainen tuumaa.
Kylätoiminnan kehittämishankkeessa
ehdotettiin kylätalkkaritoiminnan aloittamista
Selissä. Tarmo ilmoittautui kokeilemaan,
mutta muutaman kyselyn jälkeen isommat
työmaat ovat vieneet ajan.
Ehkä tulevina vuosina asia voisi toteutua.

Maanrakennusta, kaivinkoneurakointia,
piha- ja ympäristötöitä mm. sokkelisalaojien
tekoa ja kunnostusta sekä viherrakentamista.
Monipuolinen, tehokas kalusto.

ON TULLUT KEVÄTSIIVOUKSEN AIKA. INKA, ANNI JA VIIVI ALOITTIVAT JO TYÖT MONITOIMITALON PIHALLA.
KYLÄLÄISIÄ KUTSUTAAN YHTEISEEN TALKOOTYÖHÖN ENSI TIISTAINA.
Pitkästä aikaa koettu kunnon talvi alkaa olla takana pakkasineen ja lumisine
maisemineen. Kevät pilkistää jo vihreänä puiden silmuista ja ruskeiden ruohonkorsien
alta. Valo ja lämpö saavat ihmismielen virkistymään ja suunnittelemaan ulkotöitä.
Kylähallituksessakin suunniteltiin kevään ja kesän ohjelmaa. Monitoimitalon ympäristön
siivoukseen ja rakennuksen kunnostamiseen kutsutaan taas kyläläisiä mukaan.
Talkootyöllä on saatu jo moniksen ilmettä paljon ehommaksi.
Pihatalkoot ja takaseinän remontin viimeistely ovat ensimmäisinä työlistalla.
Tervetuloa selkiläiset yhteisen toimitalon kunnostustalkoisiin!
Mika Raappana, kylähallituksen puheenjohtaja puh. 040 546 5587
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Monitoimitalon viikkotoiminnalle vilkasta jatkoa
Monitoimitalon kunnostamisen ja viikkotoiminnan järjestämisen linjasi kyläkokous
Selin kyläyhdistyksen keskeisiksi tehtäviksi tänäkin vuonna.
Vuoden 2009 vuosikertomuksen mukaan 12 viikoittaiseen toimintaryhmään osallistui keskimäärin
140 lasta ja aikuista. Kyläyhdistyksen organisoiman 8 kerhon lisäksi toimintaa järjestivät
seurakunta, 4H-yhdistys, Hiiden opisto ja Haimoon hevoskerhon naiset.
Monitoimitalo on tärkeä kokoontumispaikka selkiläisten lisäksi usean naapurikylän asukkaille.
Keväisen myrskyn kaatama pihakoivu aiheutti puiden kunnon tarkistuksen. Sen seurauksena
jouduttiin suureen savottaan, jossa kaadettiin suuri osa vanhoista pihapuista. Talkootyönä korjattiin
talon puutarhanpuoleista ulkoseinää.
Tämän vuoden tärkein remonttikohde on lämmitysjärjestelmän korjaaminen tai uusiminen.
Talkooinnostuksen mukaan maalataan ulkoseiniä. Sisätiloissa kunnostuskohteena ovat wc-tilat.
Lisää haasteita ja toimintamahdollisuuksia on kirjaston toiminnan kehittämisessä sekä pianon
käyttöä tehostava musiikkiharrastus.
Talkootyö niin viikkotoiminnassa kuin tapahtumien järjestämisessä ja talon kunnostuksessa on
erittäin tärkeää. Ilman sitä niin toiminnan kuin kiinteistönkin ylläpito on mahdotonta.
Mika Raappana jatkaa puheenjohtajana
Selin kyläyhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Mika Raappana.
Kylähallitukseen kuuluvat Liisa Ali-Mattila, Petri Ali-Mattila, Tapani Haasto, Susanna Juhantalo,
Nina Marttinen, Liisa Kernen, Vesa Räisänen, Kari Räsänen, Tarmo Shemeikka, Juha Uusikartano
ja Heli Tikkanen-Haasto. Varajäseniä ovat Seppo Ali-Mattila, Ritva Juhantalo, Raimo Mustonen ja
Markku Repo.Tilintarkastajiksi valittiin Siru Sahramaa ja Antero Pönni ja varalle Mervi Räisänen ja
Ingmar Wessberg.
Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Tapani Haaston, sihteeriksi Susanna Juhantalon,
rahastonhoitajaksi Heli Tikkanen-Haaston, tiedottajaksi Liisa Ali-Mattilan, nettivastaavaksi Arja
Parttimaan ja kiinteistövastaavaksi Tapani Haaston.
Selin kyläyhdistys, SELIN MONITOIMITALO Selintie 529, 03320 Selki
www.selki.fi sähköposti: kylayhdistys@selki.fi

Hyvät hiihtokelit lumesta huolimatta!

Latukelkan aukaisemilla urilla hiihdettiin aina kun oli mahdollista. Suurella innolla aloitettu
hiihtokausi hukkui muutamaan kertaan sankkaan lumisateeseen. Paksu, pehmeä hanki vaikeutti
laduntekoa, mutta hiihtämäänkin päästiin. Ja nauttimaan harvinaisen kauniista lumisista
kylämaisemista.
Mustosen saunan seinällä olleeseen vihkoon tuli yhteensä 112 merkintää 16 hiihtäjältä. Tosin
ladulla nähtiin useita kyläläisiä, jotka eivät olleet merkinneet nimeään kertaakaan. Toiset taas
tarttuivat kynään vain harvakseltaan.
Mikko Korvenkarhun nimi löytyy vihkosta 16 kertaa ja Raimo Mustosen nimi 14 kertaa.
Luvatussa kannustusarvonnassa onni suosi Ingmar Wessbergiä ja Tanja Raappanaa. He saavat
palkinnoksi siniset kyläpaidat.
Mustosen Raimolle ja ”perässähiihtäjä” Leilalle kiitokset sinnikkäästä ladunhoidosta.

Haravat ja vesurit heilumaan

KEVÄTTALKOOT
monitoimitalolla tiistaina 4.5.2010 klo 17
Pihan siivousta ja leikkipaikan kunnostusta.
Oksien keruuta ja kukkapenkin suunnittelua.
Ottakaa omia työvälineitä mukaan.
Makkaranpaistoa, pannukakkua, kahvia ja mehua

TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA
KYLVÖJEN SIUNAUS Selintien ja Nummenpääntien risteyksessä
sunnuntaina 2.5 klo 14.00. Kokoontuminen monitoimitalolle, jossa kahvitarjoilu
tilaisuuden jälkeen. Järjestävät Vihdin srk. ja Maataloustuottajain yhdistys.
PERHEKAHVILAAN kokoonnutaan kesälläkin leikkimään ja herkuttelemaan
keskiviikkoisin klo 10.30-12.00.
Tiedustelut Heidi Särkelä puh. 040 508 7932
ELOJUHLAA vietetään elokuussa lauantaina 28.8.
Ideoita ja toiveita ohjelmasta voi lähettää sähköpostilla kylayhdistys@selki.fi tai
kertomalla kylähallituksen jäsenille.
LASTEN TEMPPUJUMPPA ALKAA SYKSYLLÄ
3-7-vuotiaiden liikuntakerho kerran viikossa syyskaudella
Ohjaajana liikunnanohjaaja Maria Karusalmi
HUOVUTUSTA JA KAHVIPAKKOJEN OMPELUA kurssiaiheina syksyllä.

SELKILÄISEN JA NETTISIVUJEN TEKIJÖITÄ ETSITÄÄN
Kylätoiminnasta tiedottamiseen on päätetty perustaa toimintaryhmä.
Nyt etsitään kuvituksesta, kirjoittamisesta ja tietotekniikasta innostuneita selkiläisiä
uudistamaan kylämme ulkoista ilmettä ja tiedonjakoa.
Ota yhteyttä Mika Raappanaan mra@kolumbus.fi tai puh. 040 546 5587
tai Liisa Ali-Mattilaan liisa.ali-mattila@selki.fi tai puh. 0400 798 229

