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

Talven suuren maalämpömyllerryksen jäljiltä monitoi-
mitalon ympäristö kaipaa lapion ja haravan kanssa 
touhuavia talkoolaisia. Kylähallitus toivoo kyläläisten ja 
talolla toimijoiden innokasta osallistumista torstaina 
19.5 iltapäivällä alkaviin talkoisiin. Työtä jatketaan 
tarpeen mukaan aikataulusta paikalla sopien. 
 
Maalämmön rakentaminen oli iso haaste taloudellisesti 
pienelle kyläyhdistykselle. Selissä selvittiin 
rahoituksesta henkilölainan ja – takausten kanssa, 
ennen kuin runsas puolet kustannuksista saadaan 
hanketukena EU-rahoitteisesta Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelmasta. Suuri kiitos tästä 
tukensa antaneille kyläläisille Pekka Jokiselle, Jaakko 
Luukkoselle ja Pentti Romolle.   
Lämmityskulujen alenemisesta odotetaan huomattavaa 
säästöä, mutta maksettavaa silti riittää. 
Tänä vuonna tutkitaan miten ikkunoita saataisiin 
korjattua ja suunnitellaan saunan ja wc-tilojen 
remonttia. 

Kesälläkin ”talolla tavataan”, sillä perhekahvila pitää 
taukoa vain heinäkuun. Uutena palveluna on aloittanut 
hieroja Sirpa Nyman, jolla on vastaanotto 
keskiviikkoisin. 
Kesäkahvilaa on kaipailtu ja nyt sitä kokeillaan viikolla 
23 alkaen keskiviikkoisin ja lauantaisin. 
Ajankohdasta ja tarjoilusta voi tehdä ehdotuksia, kun 
toiminta alkaa 8.6. Kahvila on kolmen tytön oma 
kesäyritys. 
Kirjaston valikoimaan voi tutustua kahvilan ollessa auki 
ja biljardinpeluuta harjoitella. 
 
Syyskauden avajaiset, elojuhla, syyskuun alussa tuo 
tarjolle kyläläisten työn tuloksia. Mitä muuta, siitä 
kylähallitus odottaa ideoita. Minkä paremmuudesta nyt 
kyläläisten kesken kisailtaisiin? 
 

Hyvää kesää toivottaen  Mika Raappana, 
puheenjohtaja puh 040 546 5587. 

Kevät kutsuu siivoajat ”moniksellekin” 

Kiirikkanummentien varrella loimusi komea pääsiäisvalkea, jonka äärelle kokoontui reilut kolmekymmentä kyläläistä. 

Ritva Juhantalo ja Ingmar Wessberg järjestivät paikalle myös nuotion makkaran grillausta varten sekä kahvitarjoilun  



   

 

Hieroja monitoimitalolla keskiviikkoisin   
Haimoolainen ”klassinen” hieroja, Sirpa Nyman, pitää vastaanottoa 
keskiviikkoisin monitoimitalolla. Muina päivinä hän toimii Helsingissä. 
Yläkerran eteisestä erotettuun huoneeseen remontoitiin tila hänelle ja 
kyläyhdistyksen toimistolle. 
Varaukset ja kyselyt Sirpalle puh. 040 750 7337.  

Monitoimitaloa kohennetaan 
sisältä ja ulkoa 
 
Monitoimitalon tilojen kunnostaminen paremmaksi 
kokoontumispaikaksi on edelleen kyläyhdistyksen 
tärkeimpiä tehtäviä. 
Vuosikokouksessa listattiin tämän vuoden 
suurimmaksi kohteeksi maalämmön 
rakentaminen. 
Sen avulla toivotaan taloon tasaisempaa ja 
edullisempaa lämpöä. Kustannuksiin saadaan 
Ykkösakseli ry:n kautta Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston hanketukea, 
mutta myös omaa varainhankintaa pitää tehostaa. 
Ikkunaremontin mahdollisuuksia kartoitetaan ja 
saunan ja wc-tilojen korjausta suunnitellaan. 
Lasten leikkialueen parantaminen ja loppujen 
lahopuiden kaataminen teettävät töitä pihalla. 
Viikkotoiminta jatkuu entisenlaisena sekä 
kyläyhdistyksen järjestämänä että kunnan, 
seurakunnan ja järjestöjen toimesta. 
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Jaakko 
Luukkonen, sihteerinä Ritva Juhantalo ja 
pöytäkirjantarkastajina Seppo Ali-Mattila ja Leena 
Malin. 
Selin kyläyhdistyksen puheenjohtajana jatkaa 
Mika Raappana. Kylähallitukseen valittiin 
uudelleen hänen lisäkseen Liisa Ali-Mattila, Liisa 
Kernen, Tarmo Shemeikka, Juha Uusikartano ja 
Heli Tikkanen-Haasto sekä uutena Heini Autti ja 
varajäseniksi uudelleen Ritva Juhantalo ja uutena 

Kimmo Jalli. Muut hallituksen jäsenet ovat Tapani 
Haasto, Susanna Juhantalo, Nina Marttinen, Vesa 
Räisänen ja Kari Räsänen sekä varajäsenet 
Seppo Ali-Mattila ja Raimo Mustonen. 
Hallituksen kokouksessa valittiin 
varapuheenjohtajaksi Tapani Haasto, sihteeriksi 
Nina Marttinen, rahastonhoitajaksi Heli Tikkanen-
Haasto, tiedottajaksi Liisa Ali-Mattila sekä 
nettivastaavaksi Arja Parttimaa. Talovastaaviksi 
valittiin Tapani Haasto ja Ingmar Wessberg. 
 
 

Monitoimitalon kirjastossa on jo laaja valikoima luettavaa. 

Lainausvihkoon pöydällä merkitään otetut ja palautetut 

kirjat. Anna ja Inka etsivät nuorten hyllyköstä mm. 

hevoskirjoja  

Lumikelit saivat hiihtäjät 
liikkeelle 
 
Selin ”preerian”, suuren peltoaukean, ladut olivat 
ahkerassa käytössä viime talvena. 53 hiihtäjää 
kirjautui kahteen ladunvarren vihkoon ja 
suorituksia oli yhteensä 337. Suuri osa hiihtäjistä 
jätti kuitenkin monta hiihtolenkkiä merkitsemättä, 
ladunvarren seuranta toteaa. 
Ahkerimmin suksilla sivakoi Seppo Ali-Mattila, 
hänellä on 69 merkintää. Mikko Ali-Mattila, 
viime vuoden ahkerin, hiihti nyt 39 kertaa. 
Naisista ladun kiersi useimmiten Leila Mustonen,  

 
 
 
35 kertaa, ja tytöistä Pinja Ali-Mattila 17 kertaa. 
Näille kaikille kyläyhdistys antaa palkinnoksi 
kyläpaidan. 
Kaikkien hiihtäjien kesken arvottiin vielä yksi paita 
ja arpaonni valitsi Pentti Romon. 
Latukoneen ajajana ja välillä korjaajanakin 
ahkeroi Ingmar Wessberg ja hänen tuuraajanaan 
Mika Raappana. Suuret kiitokset heille sekä 
laskiaisen laduntekoon mönkijäänsä lainanneelle 
naapurikyläläiselle.  



 

 

Hei selkiläiset ja monitoimitalolla toimijat 

SIIVOUSTALKOOT 
 
monitoimitalolla torstaina 19.5 klo 17 
alkaen. 
 
Pihan siivousta ja leikkipaikan kunnostusta. 
Oksien keruuta ja istutusten suunnittelua. 
Sisällä  ikkunanpesua ja järjestelytöitä. 
 
Omia työvälineitä mukaan! 
 
Talkookahvit ja pannukakkutarjoilu. 
 

                                       Tervetuloa mukavaan puuhaan! 

KESÄTAPAHTUMIA: 

PERHEKAHVILAPERHEKAHVILAPERHEKAHVILAPERHEKAHVILA  
 
toimii nyt Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton Vihdin 
osaston organisoimana.  
 
Kahvilaan kokoonnutaan 
keskiviikkoisin klo 10:30-12.00. 
Heinäkuu on lomaa, tai silloin 
nähdään jonkun kerhoperheen 
pihalla. 
 
Perhekahvilan vastaavat ovat  
Pia Niemelä puh. 040 867 5848 ja 
Päivi Liljendahl puh. 040 527 7197, 
joilta voi kysellä toiminnasta. 

ELOJUHLAELOJUHLAELOJUHLAELOJUHLA    
 
pidetään syyskuun 
ensimmäisenä lauantaina 3.9 
monitoimitalolla. 
Myyntipöydille kootaan syksyn 
satoa ja muita kyläläisten 
tuotteita. 
Millaista muuta ohjelmaa 
halutaan, kyselee kylähallitus. 
Lähetä ideasi ja ehdotuksesi 
kylahallitus@selki.fi  tai jätä 
monitoimitalon postilaatikkoon 
tai kerro kylähallituksen jäsenille.  
 
 

KESÄSEURATKESÄSEURATKESÄSEURATKESÄSEURAT    
monitoimitalolla  
lauantaina 11.6 klo 13:00.  
 
Sukujuuriltaan selkiläinen ja 
nyt kesäkyläläinen, 
Vanhankirkon kappalainen Arto 
Antturi kutsuu selkiläisiä koolle. 
 
Vihdin seurakunnan Mieskööri 
tulee laulamaan Maisa Ek’in 
johdolla mukanaan 
pastori Pekka Kankkunen.  
 
Lyhyitä puheenvuoroja,  
historiakatsaus ja kahvitarjoilu. 

KESÄKAHVILAKESÄKAHVILAKESÄKAHVILAKESÄKAHVILA  
monitoimitalolla keskiviikkoisin ja lauantaisin 8.6 alkaen. Tarkemmat ajat ja 
tarjoilut ilmoitetaan myöhemmin. Seuratkaa seurapalstoja, nettisivuja ja 
ilmoitustaulua. 
Tervetuloa viettämään kesäistä vapaa-aikaa yhdessä kavereiden ja kyläläisten 
kanssa.  
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Koivutuvan Kotieläintilalla 
hevosia tarhassa ja tauluissa 

Sitrus-tamma on luotettava ratsu todistaa Julia Leila-

äidin vähän varmistellessa  

 

Selkiin Saarikontielle viime kesänä perheensä 
kanssa muuttanut Leila Jalander toimii työkseen 
hevosten kanssa, ja vapaa-ajallakin ne ovat aiheina 
hänen maalauksissaan. Hevoset ovat hänen ja 
lasten yhteinen harrastus. Nyt Koivutuvan 
Kotieläintila on hänen toiminimensä. Tallissa on 
kaksi lämminveristä hevosta Sitrus ja Peke sekä 
kaksi ponia Cittra ja Edi. 
- Koululaisena sain ravitallissa hoitaa lämminverisiä 
ja sieltä lähti ihastukseni näihin, Leila kertoo. 
13-vuotiaana hän sai oman hevosen ja sitten olikin 
joka päivä pakko päästä tallille. Hevosten kanssa 
puuhaaminen on opettanut, että niitä ei voiteta 
voimalla, vaan muilla asioilla. Shetlannin poni on 
vahva ja omapäinen, jos niin päättää. Pienikin 
ratsastaja saa sen kuitenkin tottelemaan, kun osaa 
oikein toimia. 
- Hevosen hoito ja ratsastus, niin kuin jokin muukin 
oma kiva harrastus, sai pysymään poissa 
”kartsalta”, hän nyt tyytyväisenä toteaa. 
 
Ratsastusopetusta ja kengitystä 
 
Leila Jalander on opiskellut kengittäjäksi ja käy nyt 
tilauksesta talleilla hevosia kengittämässä ja kavioita 
hoitamassa. 4H-kerholaiset kävivät jo edellisessä 
paikassa Palojärvellä ratsastamassa ja leireilemässä 
Leilan luona. Selin hevoskerholaiset kokoontuvat nyt 
Koivutuvan tallilla ja muitakin ratsastajia käy 
tunneilla. Pienimmät voivat aloittaa 
talutusratsastuksella hevoseen tai poniin 
tutustumisen. 

 
Pikkuinen shetlannin-poni Cittra on lasten suosikki 
ratsuna ja kärryillä kyyditsijänä. Sitä Leila vuokraa 
tapahtumiin tai vaikka lasten synttäreille, joita voi 
järjestää heilläkin. Nyt sille on tulossa kyydittäviksi 5-
vuotiaan Julia-tyttären päiväkotikavereita, jotka 
tulevat Nummelasta Selkiin viettämään kevätjuhlaa.  
Ensi kesän elojuhlassa monitoimitalolla ehkä 
tavataan. Hevosilla ja poneilla voi myös ajaa kärryillä 
ja sitäkin Leila opettaa. 
 
Pihalla liikkuu myös kolme vuohta Kirma, Harma ja 
Roosa. Ne ovat toistaiseksi vapaina, mutta 
hyvän ruokahalunsa vuoksi joutunevat aitaukseen, 
sillä Leila suunnittelee pihaan uusia istutuksia. 
Kolme pupua ja kuusi kissaa on myös valmiina 
keräämään rapsutuksia ja viihdyttämään vieraita. 
Ja lapsista kovasti tykkäävä saksanpaimenkoira 
Jadey touhuaa joukossa mukana. 
 
- Selki on tuntunut ihanalta paikalta asua. 
Perhekerhossa on käyty Julian kanssa tutustumassa 
kyläläisiin, Leila kertoo. Isommat lapset pääsevät 
bussilla kouluun ja keskimmäisen tyttären 
jalkapalloharjoituksiin kuljetetaan kimppakyydillä 
muitakin. 
 
Koivutupa avoinna sopimuksen mukaan 
 
Toiminnan ollessa vielä alkuvaiheessa kotieläintilalla 
ei ole säännöllisiä aukioloja, vaan vierailulle ja 
tunneille pääsee sopimuksen mukaan soittamalla. 
Hevosten tuotoksena tallilta saa turvelantaa 
säkitettynä puutarhan lannoitukseen. 
 
Koivutuvan Kotieläintila, Saarikontie 44 
Leila Jalander puh. 044 938 2824  

Russ-poni Edi on vasta 2-vuotias varsa ja Julian hyvä 

kaveri  


