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Tämä mökki on voittona Elojuhlan arpajaisissa. Rakentajat Ingmar Wessberg ja Tapani Haasto
ihastelevat työnsä tulosta

Pihamökki ja kylähahmoja Elojuhlassa
Kylähallitus ideoi 3.9 pidettävään elojuhlaan
muhkean arpajaisvoiton. Päätettiin tehdä
leikkimökki, joka on monikäyttöinen pihamökki.
Tapani Haasto ja Ingmar Wessberg muotoilivat
sen kahden mökin piirustuksista ja omista
oivalluksistaan. Monitoimitalon värein maalattu
mökki tuodaan näytille elojuhlaan ja luvataan
kuljettaa voittajan tontille.

Kyläyhdistys toimii kuitenkin entisin koulurajoin.

Lisää väkeä päätettiin luoda Elojuhlan ohjelmana:
puetaan ryhmä nukkehahmoja puukehikoihin
moniksen pihatien varteen. Tähän puuhaan ovat
tervetulleita kaikki halukkaat. Kaappeja
penkomalla varmaan löytyy hahmoille päällepantavaa. Työn voi aloittaa lauantaina jo klo 10.
Mukavimmasta hahmosta äänestäneiden kesken
Vankoista tarvikkeista ammattitaidolla tehty mökki arvotaan palkinto. Voittajan tekijäkin palkitaan.
on arvokas, joten arpojen ostoon pitää yllyttää
Elojuhlassa on tarjolla syksyn satoa ja muutakin
koko kylänväki, tuttavat ja sukulaiset.
Kaukaisemmille voi tarjoutua välikädeksi, koska
myytävää. Ohjelmaa on kaikenikäisille talutusarpoja saa vain Elojuhlassa. Tuottoa tarvitaan
ratsastuksesta vanhojen traktoreiden esittelyyn.
monitoimitalon yhäti jatkuviin remontteihin, nyt
Monitoimitalon viikko-ohjelmassa takasivulla
ikkunoihin.
on runsaasti harrastusmahdollisuuksia.
Lisää kyläläisiä nukkehahmoina
Tervetuloa mukaan yhdessä toimimaan!
Tilastot väittävät selkiläisten vähentyneen, vaikka
Mika Raappana, kylähallituksen puheenjohtaja
toisin näyttäisi olevan. Tilastojen Selin kylä on
vain puolet entisestä koulupiiristä, siitä pienuus.
puh. 040 546 5587
Kyläkirjeen julkaisija on Selin kyläyhdistys ry. Toimitus Liisa Ali-Mattila, taitto Arja Parttimaa

Tapani Haasto 50 vuotta

Moottoripyörällä
talkoohommiin

Ekaluokalle Siippooseen
Selin kansakoulu lopetettiin juuri, kun Tapani aloitti
ekaluokan. Siippoon kouluun kuljettiin ensin linjaautolla ja myöhemmin taksilla.
- Ajettiin me joskus Ali-Mattilan Petrin kanssa
polkupyörilläkin. Hankoradalla kulki silloin tällöin
höyryjuna ja sitten oli kiire ehtiä Kalmankallion
sillalle siihen höyryyn, hän nyt naureskelee.
Koneiden käyttöön hän tutustui kotona
Uudessatalossa jo pienestä pitäen.
- En ollut koulussakaan, kun isä kerran sanoi, että
haes rehua pellolta. Seisomaan nousten yletin
pikku-”Taavetin” polkimille, hän muistelee.
Kun kymmenen vuotta asuntolakäytössä ollut koulu
saatiin taas kyläläisten käyttöön, aluksi vilkkainta oli
nuorisoseuratoiminta. Jo silloin talkoiltiin mm.
sisämaalaukset. Tapani oli mukana lähes
parinkymmenen nuoren tanhuryhmässä, joka
harjoitteli tiiviisti ja teki esiintymismatkoja.
Nuoriso toi turvallisuutta

”Paljasjalkainen” selkiläinen Tapani Haasto ei
odottanut viidenkympin villitystä moottoripyörän
hankkimiseen, vaan aloitti harrastuksen jo paljon
aiemmin. Monitoimitalon monenlaisiin talkoohommiin
ja huoltotöihin hän on hurauttanut niin usein
moottoripyörällä ja autollakin, että talkootyöt ovat
yhtä tärkeä harrastus. Koko perhe on mukana
kyläyhdistyksen toiminnassa. Vaimo Heli toimii
rahastonhoitajana ja tapahtumien järjestäjänä.
- Mukavaahan se on kavereitten kanssa tehdä
hommia, Tapsa toteaa.
Monenlaista on tehtykin katonmaalauksesta
keittiöremonttiin ja ulkoseinien korjaukseen.
Talovastaajina Ingmar Wessbergin kanssa he
käyvät useastikin monitoimitalolla, kun vanhassa
talossa ilmenee kaikenlaista korjattavaa ja
huollettavaa.
Parhaillaan nämä kaverukset työstävät arpajaisvoitoksi pihamökkiä joka kelpaa monenlaiseen
tarkoitukseen leikkimökistä vierasmajaksi.

Nuorisoporukkaa kokoontui ajanviettoon
puhelinkeskuksen pihalle Lounavuoren naapuriin.
Joku oli kysynyt mummolta, eikö hän pelkää, kun ne
siihen tulee. Tämä oli vastannut, että hänellä on
turvallinen olla, eihän tänne silloin ketään tule.
- Kun me semmonen lausunto kuultiin, niin niitettiin
sitten mummon pihaheinät kiitokseksi.
Oman talonsa Tapani Haasto rakensi Lepsämäntien
varteen 12 vuotta sitten.
Ammattikoulun asentaja-koneistajasta on tullut
hydrauliikka-asentaja, joka hoitaa yksinään
Kymppitaito Oy:n toimipistettä Vantaalla.
- Teen kaikkea mahdollista: myyn, huollan, korjaan,
sorvaan, hän kertoo.
Taitava ja luotettava Tapani on työpaikallakin, sillä
pomo ei ole käynyt katsomassa pitkään aikaan.
Sanoo vaan, että papereistahan minä näen miten
menee.

Facebookissa on julkinen ”Selki”-ryhmä Selissä joskus asuneille tai siellä asuville. Liity ryhmään ja tule
keskustelemaan kylän asioista.

Lepakkoretki Selissä 19.8

Pyöräretki Selki-Lepsämä

Vihdin Luonnon retki perjant. klo 21.15.
Lähtö kirpputorin kyltin luota. Siitä
monitoimitalolle. Taskulamput
mukaan.Lepakkotietoa netistä www.lepakko.fi

ajellaan lauantaina 24.9.2011
Lähtö klo 11.00 monitoimitalolta josta
Nummenpään kautta Lepsämään,
Kahvit nuorisoseurantalolla n. klo 12.

ELOJUHLA
SELIN MONITOIMITALOLLA Selintie 529

lauantaina 03.09.2011 klo 11 - 14
Syksyn satoa: valkosipulia, hunajaa, leivonnaisia, juureksia, hilloja ym.
Löytöjä Kirpparipöydiltä. Tuo myyntiin ja tule ostamaan!
Talutusratsastusta ja lemmikkieläimiä ym. ohjelmaa lapsille
Pihapelejä ja –kilpailuja, sisällä curling-heittoja.
Puffetissa kahvia, lettuja, makkaraa ja soppaa.
Hemmotteluhoitoja: hieroja ja jalkahoitaja
ajanvarauksella

VANHAT TRAKTORIT –näyttely.

PIHAMÖKKI
ARPAJAISISSA
ARVAT 4 EUR/KPL TAI 3 KPL/10 EUR

UUSIA SELKILÄISIÄ
NUKKEHAHMOINA
TULE LUOMAAN OMASI
Lisätiedot ja paikkavaraukset:
puh. 044 040 3320 Liisa Ali- Mattila
s-posti: kylayhdistys@selki.fi
Hieroja Sirpa Nyman puh. 040 750 7337

Monitoimitalon viikko-ohjelma syksy 2011
Päivä

Kello

Ohjelma

Tiistai

10 - 12:30

Hiiden Opiston kankaankudonta. Kudonnan perusopetusta.
Opettajana Jaana Korte. Kutomassa voi käydä muinakin aikoina.
Kyselyt Hiiden Opistosta p. 09 2242 2787

10:30 - 12

Perhekahvila, MLL Vihdin osasto. Tiedustelut kahvilavastaava
Pia Niemelä puh. 040 867 5848. Alkaa 23.8.

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 16.8 Maksu 60 euroa
10 kertaa tai 7 euroa kerta. Ilm. Hanna Sievinen p. 044 030 2819.
Keskiviikko 17 - 18

Torstai

Kuntojumppa. Ohjaaja kunnan liikuntapalvelusta. Alkaa 24.8.
Maksu 50 euroa kausi. Ilm. Liisa Ali-Mattila p. 044 040 3320

18:30 - 20

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

12 - 15

Torstaitupa, ruokailu ja toimintapäivä kyläläisille. Alkaa 22.9.
Eläkeläiset, talkoolaiset ja opiskelijat 5 euroa, muut 6 euroa
Ilmoittautumiset ja kyselyt Liisa Ali-Mattila p. 044 040 3320
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 - 11:30

Perhepesä, Vihdin srk. Perhepesässä leikitään, lauletaan, tehdään
kädentöitä, hiljennytään hartauteen ja jaetaan arkielämää toisten
samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Aikataulu on väljä,
voit tulla ja lähteä tilanteesi mukaan. Ohjelmasisältö rytmittyy
tasaisesti koko ajalle. Ohjaajina Aila Vaskela ja Sanna Sollasvaara
puh. 0400 253 472. Alkaa 19.8.

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 25.9. - 27.11. Vihdin srk. Arja Parttimaa ja Liisa Ali-Mattila

Selin kyläyhdistys, SELIN MONITOIMITALO Selintie 529, 03320 Selki
www.selki.fi
sähköposti kylayhdistys@selki.fi

