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

Helteisen kesän kuluessa monitoimitalon ilme on 
kirkastunut. Pääosin neljän miehen uskollinen isku- 
joukko on paikannut hirsiä, laudoittanut ja maalannut 
koko suuren talon. Kirkas keltainen korostuu valkoisin 
ikkunalaudoin ja siniharmain ovin. Kannattaa käydä 
ihailemassa ja nostaa hattua Tapani Haastolle, Ingmar 
Wessbergille, Raimo Mustoselle ja Juha 
Uusikartanolle. 
 
Elojuhla aloitti jo syksyn toimintakauden. Myyntipöydillä 
oli maukkaita herkkuja kauniissa pakkauksissa, 
taidokkaita käsitöitä ja syksyn satoa itse 
valmistettavaksi. Monenlaista osaamista ja luovuutta oli 
esillä kädentaitojen näyttelyssä. Yleisöäänestyksessä 
kaikki työt saivat ääniä, mutta ylivoimaisesti eniten 
Ritva Peltoniemen huovutettu kettuperhe. 
 
Monenlaisia mahdollisuuksia on taas tarjolla 
monitoimitalon viikkotoiminnan käynnistyessä. 
Takasivun päivyristä näkyvät eri ryhmien aiheet ja 
kokoontumisajat. 

Uusia liikuttavia ryhmiä ovat lasten temppukoulu, 
uutuusjumppa zumba sekä kunnan liikuntapalvelun 
kuntojumppa. 
Pyöräretkelle lähdetään ensi lauantaina lepsämäläisten 
kanssa. 
Kurssipäiviä on tiedossa ainakin kahtena lauantaina. 
Huovutustöihin innostuneet pääsevät opiskelemaan 
niiden tekoa ja käteviä kauppakasseja valmistetaan 
kahvipakkauksista. 
 
Suurin ja taloudellisesti vaativin urakka kyläyhdistyk-
sellä on monitoimitalon lämmitysjärjestelmän 
muuttamisessa öljystä maalämmöksi. Suunnitelmat on 
tehty ja hanketukea anottu Ykkösakseli ry:ltä. Tukea 
tarvitaan myös kyläläisiltä, että yhteinen talomme 
saadaan kunnostettua lämpimäksi ja sisältäkin 
viihtyisäksi kokoontumispaikaksi. 
 
Toimeliain terveisin Mika Raappana, kylähallituksen 
puheenjohtaja, puh. 040 546 5587  

Kauniiseen taloon on mukava tulla 



   

 

Selki-Nummenpää-Lepsämä  
kolmen kylän pyöräretki 
lauantaina 11.9 klo 10  

Kolmannen kerran lähdetään pyöräretkelle 
lepsämäläisten kanssa. Reitti kiertää 
Nummenpään kautta. Lepsämäläinen Pentti 
Lahdenvuo kuvailee reitin varren kyliä seuraavasti: 
 
Vihdin Selki, Nurmijärven Lepsämä ja Nummenpää 
muodostavat kolmen omaleimaisen kylän ryppään 
Keski-Uudenmaan ja Luoteis-Uudenmaan 
rajaseudulla. Selki ja Nummenpää sijaitsevat 
Lohjanharjun hiekkapohjaisella harjanteella, kun 
taas Lepsämän asutus on jokilaakson savisten 
peltojen laitamilla kohoavien mäkien rinteillä. Kaikki 
kylät ovat perinteisesti olleet maanviljelyskyliä, 
mutta viimeiset 50 vuotta ovat muuttaneet 
elinkeino- ja väestörakennetta melkoisesti. 
Edelleenkin viljapellot ovat näiden kylien 
maiseman peruselementti. 
 
Kylä rautatien varrella  
Selki on kylistä se, jonka elämään kuuluu 
rautatieliikennepaikka, jota naapurikylätkin ovat 
käyttäneet hyväkseen. Lepsämästäkin lähdettiin 
ennen katsomaan junaa Selkiin, ja Lepsämän 
ensimmäiset traktoritkin tulivat Selkiin junalla, josta 
ne ajettiin kärrytietä pitkin Lepsämään. Selin kylän 
halki kulkeva vanha pohjoisempi Viipurin maantie 
kulkee yhä vieläkin idyllisesti kantatilojen pihojen 
läpi luikerrellen. Kylästä tie nousee ylös 
Selinnummelle, jossa on sijainnut aikanaan 
sudenkuoppa. Nummella on myöskin mitelty 
nuorten miesten voimia Selin ja Nummenpään 
välisissä kylätappeluissa. 
 
Voimaperäistä vihannesviljelyä  
Nummenpäätä leimaa voimaperäinen kaalin- ja 
ylipäätään vihannestenviljely. Hiekkapitoiset 
etelään viettävät rinnepellot ovatkin oivallisia 

kasvupaikkoja vihanneksille, kastelukin onnistuu 
Lepsämänjoen latvapurojen vedellä. Lisäksi 
kylässä on maaseudulla harvinainen asia, 
muistomerkki. Kylässä on nimittäin pidetty vuonna 
1832 Suomen ensimmäistä pyhäkoulua 
Nurmijärven kappalaisen J. F. Berghin toimesta. 
Nummenpäässäkin Viipurintie sivuaa vanhaa 
kyläkeskusta ohittaen sen eteläpuolitse. Kylästä 
aukeaa pitkä peltoaukea Lepsämän suuntaan 
jatkuen aina Espoon rajalle asti. Tätä peltoaukeaa 
seuraten kulkee Helkuntie kohti Lepsämää. 
Matkalla ennen Helkkua ohitetaan se mäki, jolla 
sijaitsee Isovihan aikainen kivivalli. 
 
Jokilaakson reunamilla  
Lepsämän maiseman keskipiste on Lepsämän 
jokilaakso, josta pellot nousevat kohti 
metsänreunalla sijaitsevaa asutusta. Luhdansillalta 
avautuu näkymä tulvaniitylle, joka etenkin keväisin 
on tuhansien vesilintujen valloittama. Lepsämä 
lienee kylistä ainoa, josta on sepitetty laulu, Reijo 
Salmisen ”Kaipaan Lepsämään”. Onhan laulaja 
itse viettänyt lapsuutensa Ylikylän keskustassa. 
Kevyen liikenteen väylä johdattaa Ylikylästä 
Lepsämän nuorisoseurantalolle, josta täytyy palata 
takaisin samaa reittiä Selintien alkuun suuntana 
Selki. Matkalla ohitetaan Gesterbyn talo, joka 
1820-luvulla oli Nurmijärven rosvojen 
turvapaikkoja, muutenkin retkellä sivuutetaan 
monia rosvohistoriaan kuuluvia tapahtumapaikkoja. 
 
Näihin kolmeen kylään voit tutustua 
polkupyöräretkellä lauantaina 11. syyskuuta. 
Joukkoon voi liittyä matkan varrelta ja kulkea omaa 
tahtia, mutta jos haluaa kulkea pääjoukon mukana 
on lähtö Lepsämän Nuorisoseuran talolta klo 9.00. 
Selissä ollaan noin klo 10.00 Selin monitoimitalolla, 
jossa on tarjoilutauko. Selistä jatketaan 
Nummenpäähän Eskolan risteykseen, josta 
Helkuntie johdattaa  retkeläiset  Lepsämään. 
Kierros on runsaat 20 km pitkä, ja risteyskohdissa  
on viitoitus.  



 

 

Uusia liikuntaryhmiä syksyllä: 
 

Lasten temppukoulu 3-6- vuotiaille maanantaisin. Leikin varjolla harjoitellaan telinevoimistelun alkeita 

lähinnä permannolle rakennetulla helpolla radalla. 

Ohjaajana Maria Karusalmi, jolle myös ilmoittaudutaan puh. 040 7214 517. 

Maksu 30 euroa, 10 kertaa. Sisaralennus 5 euroa. Alkaa maanantaina 20.9 

 

Zumba, suuren suosion saavuttanut latinorytminen tanssillinen vauhtilaji tiistaisin klo 19.15. 

Jumppakengät, vesipullo ja pyyhe mukaan. Ohjaajana Hanna Sievinen. Maksu 60 euroa 10 kertaa tai 7 

euroa kerta. Ryhmä alkaa 28.9. Ilmoittautumiset Hanna Sievinen p. 044 030 2819. 

 

Kuntojumppaa hitaammalla tempolla kunnan liikuntapalvelun liikunnanohjaajan johdolla keskiviikkoisin 

klo 17-18. Ohjelma suunnitellaan osanottajien tarpeiden mukaan. Aloitus 22.9. 

Maksu 2 euroa kerta. Tiedustelut Liisa Ali-Mattila 0440 403320  

Kauppakassi kahvipakkauksesta- 

kurssi lauantaina 16.10 klo 10–14. 
 

Kätevien kassien tekoa opastaa Vuokko Mansikka-

Pönni. Kahvipakkauksia on jo kerättynä, mutta 

omiakin voi tuoda. Sakset ja mittanauha mukaan. 

Oma ompelukone nopeuttaa työtä. Kurssimaksu 15 

euroa.  

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Vuokolle  

puh. 0400 687 145. 

Huovutuskurssi  

lauantaina 30.10 klo 10–14. 
Ritva Peltoniemen opastuksella tehdään 

huovuttamalla pannulappuja, avaimenperiä, 

eläinhahmoja ym. Tarvikkeita saa ohjaajalta, mutta 

sakset, villalankaa, froteepyyhkeen, superlonalustan 

ja oman huovutusneulan voi ottaa mukaan. 

Kurssimaksu 30 euroa. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset  

Ritvalle puh. 801 6689  

Syksyn herkkuja pullossa ja purkissa  
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Omenapuinen ”haukinaulakko” Huovutettuja pannulappuja 

Joulukuusi hevosenkengistä 
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  Monitoimitalon viikko-ohjelma syksy 2010 
    

  Päivä Kello Ohjelma 

      

 Maanantai 18 - 18:30 Lasten temppukoulu  3-6- vuotiaille ohjaajana Maria Karusalmi  

   Tarvittaessa jako kahteen ryhmään. Ilm. puh. 040 7214 517  

   Maksu 30 euroa 10 kertaa, sisaralennus 5 euroa. Alkaa 20.9.  

    

   19 - 20 Tyttöjen tanssi, yli 12 v. Tiedustelut Kirsi Räsänen p. 040 4145517 

      

  Tiistai 10 - 12:30 Hiiden Opiston kankaankudonta. Kudonnan perusopetusta. 

    Opettajana Jaana Korte. Kutomassa voi käydä muinakin aikoina. 

    Kyselyt Hiiden Opistosta p. 09 2242 2787 

      

   17:30 - 19 4H:n luonto- ja kokkauskerho. Ohjaajana Tiia Sandberg ja 

    Oma Virtanen. 4H-yhdistys p. 044 282 2195 tai vihdin4h@hotmail.com 

    

  19:15 - 20:15 Zumba. Ohjaajana Hanna Sievinen. Alkaa 28.9. Maksu 60 euroa 

    10 kertaa tai 7 euroa kerta. Ilm. Hanna Sievinen p. 044 030 2819 

      

  Keskiviikko 10:30 - 12 Perhekahvila. Tiedustelut Heidi Särkelä puh. 040 508 7932   

      

   17 - 18 Kuntojumppa. Ohjaaja kunnan liikuntapalvelusta. Alkaa 22.9. 

      

   18 - 19:30 Lukupiiri, kk:n 1. keskiviikko. Seija Juusela p. 050 547 9434 

      

  Torstai 12 - 15 Torstaitupa, ruokailu ja toimintapäivä kyläläisille. Alkaa 23.9. 

    Eläkeläiset, talkoolaiset ja opiskelijat 5 euroa, muut 6 euroa 

    Ilmoittautumiset ja kyselyt Liisa Ali-Mattila p. 0400 798 229 

    Kuukauden 1. 3. ja 5. torstai tuolijumppaa, ohj. Maisa Selimäki, 

   sekä askartelua tai muuta toiminnallista ohjelmaa 

    Kuukauden 2. torstai srk:n lähetyspiiri ja verenpaineen mittaus 

    Kuukauden 4. torstai srk:n kyläkerho 

      

  18 - 19 Low inpact-aerobic Ei sisällä hyppyjä, muuten tehokasta askellusta 

   Ohjaajana Maria Karunsalmi  p. 040 7214 517 

   Maksu: 12 kertaa 35 euroa tai 4 euroa kerta. Alkaa 23.9. 

      

  Perjantai 9 - 10:30 Päiväkerho vv. 2005-07 syntyneille lapsille. 

   10:30 - 12 Perhekerho lapsille ja vanhemmille/hoitajille. 

    Vihdin srk, ohjaajina Aila Vaskela ja Kaisa Ilonen. 

    Tiedustelut srk:n lapsi- ja perhetyön toimisto p. 09 347 877 61. 

      

   18 - 20 Peli-ilta kyläläisille. Biljardia ym. Tarmo Shemeikka p. 0400 446 758 

      

  Lauantai  Ei viikottaista ohjelmaa. Tiloja voi varata kokouksiin ja juhliin. 

    Kyselyt Liisa Ali-Mattila  p. 0400 798 229, liisa.ali-mattila@selki.fi 

      

  Sunnuntai 12 - 12:45 Pyhäkoulu 26.9. - 28.11. Vihdin srk. Arja Parttimaa ja Liisa Ali-Mattila 

      

   Maksu 2 euroa kerta. Ilm. Liisa Ali-Mattila p. 0440 403 320 


