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Monitoimitalon maalämmön lämpökaivojen poraus alkoi viime viikon perjantaina.Mika Raappana kyseli työstä Suomen
Porauspalvelu Mika Grankullalta

Tämä on meidän yhteinen talo
- Tämä on meidän yhteinen talo, sanoi Otso
Uusikartano, 3 v. Selin monitoimitalolla.
Yhteisen talon ja kyläyhdistyksen asioista puhutaan ja
päätetään Selin kyläkokouksessa
sunnuntaina 6.2.2011 klo 15.00 monitoimitalolla.
Tervetuloa mukaan!
Koska monitoimitalolla on paljon monenlaista
toimintaa, se on tärkeä paikka erityisesti
lapsille ja eläkeikäisille. Otson viisas toteamus
velvoittaa kyläläisiä yhteiseen vastuuseen.
Yhteistyö vaatii aikaa ja viitseliäisyyttä, mutta myös
antaa iloa ja onnistumisen kokemuksia.
- Hyvä me, tsemppasivat viime kesän talkoolaiset
toisiaan talon ulkopuolta korjatessaan ja
uutta maalipintaa katsoessaan.

Siitä kerrotaan myös kyläkokouksessa.
Ykkösakseli ry:n hanketuki kattaa puolet yli 50 000
euron kustannuksista. Lämmityskulujen alenemisen
lisäksi on varoja hankittava monenlaisella toiminnalla.
Ja talon sisäpuolellakin on korjattavaa ja maalattavaa.
Maire Jokisen ja Ingmar Wessbergin
syntymäpäivälahjoitukset ovat olleet kiitettävä lisä
remonttirahastoon. Heidän esimerkkiään seuraten niin
kyläläiset kuin kyläyhdistyskin voivat kehittää uusia
keinoja varojen hankintaan yhteiseksi hyväksi.
Raha on tärkeä työväline hankintoihin. Kyläläisten
erilaisten taitojen ja ajan antaminen yhteisiin talkoisiin
on yhtä tärkeätä. Tervetuloa siis mukaan toimintaan!
Mika Raappana, kyläyhdistyksen puheenjohtaja, puh.
040 546 5587.

Lämmitysjärjestelmän uusiminen maalämmöksi oli
viime vuoden tärkeä päätös, joka on nyt toteutumassa.

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

Ingmar Wessberg 60 v
- Jotkut kyselivätkin miksen mennyt ammattikouluun
autokorjaamopuolelle. Mutta eihän minun tarvinnut,
kun osasin jo tekemällä oppineena.

Avulias talkoolainen
kutsuu muitakin mukaan

Konesuunnitteluteknikoksi valmistuttuaan hän meni
töihin Strömbergille, nykyiselle ABB:lle, ja ehti olla
siellä lähes 35 vuotta, ensin työnjohtajana ja sitten
ostotyössä.
Selkiläisenä jo 20 vuotta
Ingmar Wessberg tapasi vaimonsa Ritva Juhantalon
26 vuotta sitten. Muutamaa vuotta myöhemmin
he muuttivat tyttöjensä kanssa Ritvan lapsuuskodin
maille rakennettuun taloon. Inkoosta kotoisin oleva
Ingmar toteaa elämässään olleen kolme 20 vuoden
jaksoa: ensin Inkoossa, sitten Helsingissä ja sieltä
selkiläiseksi.
Kesän remonttitalkoissa Ingmar Wessberg korjasi
hirsiseinän lahovikaa ja löysi vintin sahanpuruista
suomen- ja ruotsinkielisiä opettajainlehtiä 1950-luvulta.
- Kuva: Heli Tikkanen-Haasto -

Monitoimitalon lumikinokset siirtyivät vauhdilla
sivummalle, kun lauantaina talolla syntymäpäiviään
viettänyt Ingmar Wessberg pyöritteli kauhalla ja
lanalla varustettua traktoriaan pihalla. Tuttua
hommaa hänelle jo vuosikymmenten takaa.
- Traktoria olen ajanut 7-vuotiaasta lähtien, kun
naapuri antoi ajaa lumilinkoa hytittömällä traktorilla,
häntä nyt naurattaa. Siinä sai vastatuuleen
ajaessaan lumituiskun silmilleen.
Hankalasta kokemuksesta huolimatta Ingmar on
edelleen avulias talkoolainen niin ystävien kuin
monitoimitalonkin tarvitessa osaavaa tekijää.
Työelämän muutoksissa toissa vuonna työttömäksi
jääneenä, hän toteaa tyytyväisenä tekemistä
riittäneen.
Monitoimitalon ulkoasu korjaantui ja kirkastui viime
kesänä pääosin neljän miehen voimin.
- Ensin vähän kestää miettiessä, mutta sitten haluan
saada nopeasti valmista. Mustosen Raimon kanssa
tehtiin paljon päivälläkin mm. ikkunoiden
ympäryksiä. Tekemistähän tässä talossa riittää.
- Remonttihommia ja kaikenlaista ruuvaamista piti
nuorena tehdä itse, kun ei ollut rahaa. Edelleenkin
teen itse kaiken mitä pystyn, Ingmar kertoo.
Parhaillaan on työn alla entisen työkaverin
”rättisitikka”. Ja polttopuita tarvitaan itse ja jollekin
kaverillekin olen tehnyt.

Koko perhe on aktiivisesti osallistunut kylän
toimintaan monitoimitalolla, ensin tytöt ahkerina
kerholaisina ja nyt Ingmar ja Ritva talkoolaisina.
Maalla asuminen tuntui mukavalta
kaupunkilaisuuden jälkeen. Kaupungissa heillä on
kuitenkin ”kesämökki”, missä ei ole pihatöitä eikä
lämmityshuolia. Ritvan lähtiessä joskus aikaisin
työmatkoille se onkin tarpeellinen.
Dementiahiihdoksi nimittämäänsä sauvakävelyä
Ingmar sanoo harrastuksekseen. Nyt mukaan voi
ottaa suksetkin, sillä hän on huolehtinut ladunteosta
jo tutulle reitille keskikylältä Lepsämän suuntaan.
Syntymäpäivälahjat monitoimitalolle
Viime lauantaina 60-vuotispäiviään viettänyt Ingmar
halusi osoittaa mahdolliset lahjansa monitoimitalon
remontoinnin hyväksi.
- Minulla on jo jalkalamppu, keinutuoli ja seinäkello,
joten en tarvitse mitään tavaraa, hän hymyillen
toteaa. Halusin antaa sukulaisillekin mahdollisuuden
osallistua tällä tavalla talkoisiin.
Talon kunnostukseen ei pelkkä talkootyö riitä,
tarvitaan myös rahaa, hän toteaa.
Ei minusta ole tärkeätä saada kaikesta viimeistä
senttiä itselle.
Ellei kyläläisillekin tarkoitettua synttärikutsua ole
lehdestä huomannut, Ingmaria voi vieläkin ilahduttaa
osallistumalla remonttivarojen keräykseen Selin
kyläyhdistyksen tilin kautta:
FI80 5297 1420 0124 36.

Suuret kiitokset
syntymäpäiväjuhlaani osallistuneille lahjoista ja lahjoituksista.
Ingmar Wessberg

KYLÄKOKOUS
sunnuntaina 6.2.2011 klo 15.00 monitoimitalolla.
Selin kyläyhdistys ry:n
VUOSIKOKOUS:
- toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2010
- toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2011
- henkilövalinnat kyläyhdistyksen hallitukseen
Kahvitarjoilu

TERVETULOA!

Maalämmön rakentaminen alkoi

ry:n ja Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämällä
hanketuella.

Suomen Porauspalvelun miehet aloittivat
monitoimitalon lämpökaivojen porauksen viime viikon
perjantaina. Talon puutarhanpuolelle tulee riviin neljä
175 metrin syvyistä reikää, joista putkistossa kiertävä
etanoli nostaa lämpöä pannuhuoneen lämpöpumpun
kautta varaajaan.

Osa rahoitetaan pankkilainalla, jonka maksamiseen
kerätään varoja toiminnalla sekä pienenevien
lämmityskulujen avulla.

Kyläyhdistys on tehnyt maalämmön rakentamisesta
urakkasopimuksen Suomen Lämpöykkönen Oy:n
kanssa viime vuoden lopulla. Urakan kokonaishinta on
52 500 euroa, josta runsas puolet katetaan Ykkösakseli

- Lämpöykkönen on rakentanut maalämpöä
pääsääntöisesti erilaisiin asuinrakennuksiin, kertoo
projektinjohtaja Tapio Ratinen Lämpöykkönen Oy:stä.
Maalämmön avulla lämmityskulujen on laskettu
pienenevän kolmannekseen öljylämmitykseen
verrattuna.

Laskiaistapahtuma sunnuntaina 6.3

Hiihtolatuja entisillä reiteillä

Monitoimitalolla ohjelmaa
lapsiperheille ja
perinteinen hiihtoretki
”preerialle” eli Mustosen saunalle
Tarkemmat tiedot lähempänä
laskiaista.

Latukoneella on avattu jo muutamaan kertaan viime
talven mukaiset reitit. Hiihtämään pääsee
keskikylältä Selintien mutkasta tai Lepsämäntie
varrelta.
Vihko hiihtäjien merkintöjä varten löytyy ladun
varrelta.

Lasten temppukoulu
3-6-vuotiaille jatkuu 10 kerran
jakson alkaen ma 7.2 klo 18-18.30
Telinevoimistelun alkeita leikin
varjolla helpolla radalla lähinnä
permannolla
liikunnanohjaaja Maria Karusalmen
opastuksella, jolle ilmoittautumiset
p. 040 7214 517.
Maksu 30 euroa, sisaralennus 5
euroa.

Selin kinkerit
tiistaina 15.2.2011 klo 18.30
Siru Sahramaalla Selintie 505
Tämän vuoden kinkerien
aiheena on ”Pyhä”.
Mukana Vihdin seurakunnasta
kappalainen Kari Tuovinen ja
kanttori Hanna Noro

Monitoimitalon viikko-ohjelma talvi 2011
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 7.2.

Tiistai

19 - 20

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

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. 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

17:30 - 18:30 Kevytjumppa. Ohjaaja kunnan liikuntapalvelusta.
Lihaskuntoa ja venyttelyä.
Kausimaksu 50 euroa. Ilm. Liisa Ali-Mattila p. 0440 403 320

Torstai

19 - 20:30

Lukupiiri, kk:n 1. keskiviikko. Seija Juusela p. 050 547 9434

12 - 15

Torstaitupa, ruokailu ja toimintapäivä kyläläisille.
Eläkeläiset, talkoolaiset ja opiskelijat 5 euroa, muut 6 euroa
Ilmoittautumiset ja kyselyt Liisa Ali-Mattila p. 0440 403 320
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

Perjantai

9 - 10:30
10:30 - 12

Päiväkerho vv. 2005-07 syntyneille lapsille.
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
Ei viikottaista ohjelmaa. Tiloja voi varata kokouksiin ja juhliin.
Kyselyt Liisa Ali-Mattila p. 0440 403 320, liisa.ali-mattila@selki.fi

Lauantai

Sunnuntai

12 - 12:45

Pyhäkoulu 23.1. - 27.3. Vihdin srk. Arja Parttimaa ja Liisa Ali-Mattila
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