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

Joutsenet ja kurjet ovat jo lumien aikaan ”töräytelleet” kevään alkaneeksi. Luonnon heräämisessä 
riittää seurattavaa ja ihmeteltävää. Kameroiden kanssa luontoa tutkivat voisivat lähettää kuvia Selin 
omalle kotisivulle yhdessä katsottavaksi. 
 
Kyläläisiä kutsutaan myös monitoimitalolle keväisiin tapahtumiin. 
Toivottuna tapahtumana on kevätkonsertti 29.4. Yhteisvastuun hyväksi lauletaan yhdessä ja kuullaan 
pianomusiikkia. 
Monitoimitalon ympäristöä ja sisätiloja siivotaan ja kunnostetaan talkoilla lauantaina 5.5. 
Pihan- ja puutarhanhoitoon saadaan opastusta Marttojen kanssa yhdessä järjestettävässä 
puutarhaillassa 29.5. Kotipihojen kukkapenkeistä voi silloin tuoda vaihtoon taimia ja saada uusia 
lajikkeita tilalle. 
 
Selin kyläyhdistys kutsuu kaikkia mukaan niin yhteisiin tapahtumiin kuin muuhunkin toimintaan. 
Uudeksi puheenjohtajaksi vuosikokouksessa valittu Tapani Haasto on jo vuosia ollut ahkera 
talkoolainen ja haluaa innostaa uusiakin talkoolaisia mukaan. 
- Toivoisin, että muitakin kuin hallituksen jäseniä näkyisi enemmän yhteisessä työssä. Kyläläisiä olisi 
mukava tavata enemmän, Tapani Haasto sanoo. 
Tervetuloa siis kyläläiset mukaan! 

Kevään merkkejä 

Late-lammas on kevään ensimmäinen karitsa Keskitalon lampolassa. Emolammas ei halunnutkaan 

ruokkia sitä ja nyt se saa maitoa tuttipullosta. Noa Juhantalo, 3 v., hoitaa jo topakasti lampaita äidin ja isän 

kanssa ja Late-lammas juoksee pihalla hänen kanssaan.  



   

 

Torstaituvassa vieraili 

19.4 joukko 

sotainvalideja.  

 

Tuolijumpan ja 

ruokailun jälkeen 

runomies Reijo Vähälä 

(selkiläisten vävypoika 

Tampereelta) lausui 

100 runon valikoimasta 

toivottuja runoja.  

”Paljasjalkainen” selkiläinen ja ahkera 
talkoolainen, Tapani Haasto valittiin 
kyläyhdistyksen vuosikokouksessa uudeksi 
puheenjohtajaksi synnyinseudulleen pohjoiseen 
palanneen Mika Raappanan tilalle. 
 
Kylähallitukseen valittiin uudelleen Susanna 
Juhantalo, Nina Marttinen ja Kari Räsänen 
sekä uusina Ingmar Wessberg ja Susanna 
Vanninen. Muut hallituksen jäsenet ovat Liisa 
Ali-Mattila, Heini Autti, Liisa Kernen, Tarmo 
Shemeikka, Juha Uusikartano ja Heli Tikkanen-
Haasto. Varajäsenet Seppo Ali-Mattila ja Raimo 
Mustonen valittiin uudelleen ja entisinä jatkavat 
Kimmo Jalli ja Ritva Juhantalo. 
 
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 
varapuheenjohtajaksi valittiin Ingmar 
Wessberg, sihteeriksi Nina Marttinen, 
rahastonhoitajaksi Heli Tikkanen-Haasto, 
tiedottajaksi Liisa Ali-Mattila, nettisivujen 
päivittäjäksi Arja Parttimaa ja talovastaaviksi 
Ingmar Wessberg ja Tapani Haasto. 
 
Remontti jatkuu monitoimitalolla 
Edellisvuoden tuloksellisen toiminnan 

innoittamana päätettiin jatkaa monitoimitalon 
kunnostamista wc- ja pesutilojen remontilla. 
Urakkaan on haettu hankeavustusta Leader-
rahotteisesta Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelmasta. 
Talkootyönä jatketaan ikkunoiden korjausta ja 
salin seinän lämpöeristystä. 
 
Toiminnassa huomioidaan uudet selkiläiset. 
Heille ja muillekin kyläläisille aiotaan koota 
kansio kylän palveluista ja toiminnoista. 
 
Toiminta perustuu talkootyöhön, johon 
odotetaan uusiakin tekijöitä mukaan. Tehtäviä 
on monenlaisia ruoanlaitosta mainosten 
tekoon, remontoinnista laulattamiseen jne. 
ATK-taitoisia kaivataan mm. kotisivujen 
kehittämiseen. 
Kysellä ja ilmoittautua voi sähköpostilla 
kylayhdistys@selki.fi tai paperipostilla Selin 
kyläyhdistys, Selintie 529, 03320 Selki tai 
puhelimella Tapani Haasto 044 08410803, Nina 
Marttinen 040 5883 898 tai Liisa Ali-Mattila 044 
0403 320. 

Tapani Haasto kyläyhdistyksen puheenjohtaja 

Hyvä oli hiihtäjien hiihdellä 
 
Hiihtokausi oli lyhyt, mutta antoisa ja päättyi luistaviin hankikantokeleihin. Hiihtämään päästiin 
vasta 1.2. ja viimeinen merkintä on 26.3. 
 
Ladun varren ja Mustosen saunan seinän vihkoihin kirjoitti nimensä 35 eri henkilöä, mutta 
muitakin ladulla nähtiin. 
Ahkerimmille hiihtäjille luvatut palkinnot, Selkiläinen-paidat, ansaitsivat naisista Leila Mustonen, 
17 merkintää, miehistä Seppo Ali-Mattila, 25 merkintää, nuorista Pinja Ali-Mattila, 9 merkintää. 
 
Kaikkien hiihtäjien kesken arvotun paidan saa Risto Marila  



 

 

 
 

 

 
 

Kevätkonsertti Yhteisvastuun hyväksi  
 

monitoimitalolla sunnuntaina 29.4 klo 16.00. 

 

Kyläläisten toivomassa tilaisuudessa kanttori Henri Hersta 

johtaa yhteislauluja sekä soittaa pianosooloja. 

 

Kahvitarjoilu 

Järjestäjinä Vihdin seurakunta ja kyläyhdistys 

Siivous- ja 

kunnostustalkoot 

 
lauantaina 5.5 klo 11 alkaen. 

Pihamaan ja leikkialueen siivousta ja 

kunnostusta, 

ikkunanpesua ja järjestelytöitä sisällä. 

 

Ottakaa omia työvälineitä mukaan. 

 

Mukavaa puuhaa ja juttuseuraa sekä työn 

lomassa pannukakkukahvit ja 

makkaranpaistoa.  

Puutarhaneuvontaa ja 

taimivaihtoa 
tiistaina 29.5 klo 18.00 

Marttojen puutarhaneuvoja opastaa pihan 

kunnostamisessa. 

 

Taimitorille voit tuoda oman pihan taimia ja 

saada vaihdossa 

uusia lajikkeita itselle. 

 

Kukkapenkkejä peratessanne ottakaa 

talteen ylimääräiset. 

 

Järjestäjinä Selin kyläyhdistys ja  

Haimoon Martat.  

Oletko kuvannut kevään merkkejä luonnossa? 
 

Lähetä kuvasi kaikkien ihailtavaksi Selki-sivulla 

kylayhdistys@selki.fi . 

Liitä mukaan nimesi ja tiedot siitä milloin ja missä kuvasit.  

MM-jääkiekon kisastudio monitoimitalolla,  

mikäli Suomi pelaa mitaleista, su 20.5. 

Keneltä on kissa kadonnut? Konkalla käy kesy, kellertävä, isohko leikattu kolli, 
tunnusmerkkinään valkoinen hännänpää.  
Kyselyt Elina Wirthmann p. 040 5120 366. 
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Kierrättäminen työllistää 

 
- Meillä pystytään toteuttamaan kierrättämisen ideaa 
melko hyvin. Kannattaa ensin kysyä meiltä ennen 
kuin vie kevätsiivouksessa hylätyt tavarat 
kaatopaikalle, sanoo Selki-keskuksen kirpputorin, 
Samaria-shopin, vastaava Heidi Huupponen. 
 
- Myyntiin menevän tavaran pitäisi olla sellaista mitä 
itsekin ostaisi, mutta lajittelemalla voimme hyödyntää 
huonompaakin. Haemme myös kotoa ja jos joukossa 
on kaatopaikkatavaraa, otamme sen toimitettavaksi, 
mutta silloin perimme kaatopaikkamaksun. 
Vaatetavaran tarve on suuri, sillä usean kirpputorin 
lisäksi Selistä lähetetään vaatteita taas Afrikkaan. 
Puuvillalumpusta tehdään konepyyhkeitä ja myyntiin 
tulevia kalusteita korjataan. 
Elektroniikkaa, rikkinäistäkin, menee Irakiin, jossa 
niitä korjataan käyttöön. 
Rakentajan apteekki on uusi osasto, johon 
remontoija voi tuoda ylijäänyttä tai löytää tarpeellista. 
Heidi toivoo, että selkiläiset olisivat aktiivisempia 
tuomaan tavaroita ja ostoksillekin. 
Hän on innostunut ideoimaan myyntihalliin uusia 
asioita mm. lapsille leikkipaikan ja aikuisille 
kahvitarjoilun. Myytävät tavarat on aseteltu kauniisti 
esiin. 
- Järjestys säilyy, kun yksi työntekijä on koko ajan 
järjestelemässä, Heidi sanoo. 
 
Työtä ja tukitoimia 
Samaria ry on valtakunnallinen ja vähän 
kansainvälinenkin yhdistys. Sen toimintaidea on 
hyvän tekemistä ja toisen tukemista kristilliseltä 

arvopohjalta. Kristillisyys perustuu vapaehtoisuuteen 
pyrkimyksenä aito kohtaaminen käytännön elämän 
kautta. 
 
Selki-keskus toimii yhtenä osana Samaria-group´ia.. 
Toimintaan kuuluu useita eri osa-alueita, joita ovat 
hoitotyö ja tuettu asuminen, kuntouttava työtoiminta 
sekä työllistämisprojektihanke Selki-duuni, kertoo sen 
projektipäällikkö Kimmo Sädeaho. 
- Olemme palveluntuottaja Karviaiselle myös 
tukiasunnoissa. Tukiasuntoja on 11 ja lisäksi akuutin 
tarpeen asuntoja hallintorakennuksen yhteydessä 
kuusi. Työtoiminnassa ja työllistämisessä on monia 
kohteita: kiinteistöhoito- ja huoltotöitä, kirpputori, 
keittiö, puuverstas, maalaamo, rakennus- ja 
remontointikohteita sekä uusimpana viherpuoli 
taimikasvatuksineen. Pyrimme keskuksen 
omavaraisuuteen, Kimmo Sädeaho kertoo 
tavoitteista. 
 
Noark on sosiaalinen, Samariaan kuuluva yritys, 
jonka vanerimyynti toimii Selissä. 
Samaria on omistanut kiinteistön puolitoista vuotta ja 
ensin on tehty remontointia ja korjauksia. 
Hallintorakennuksen remontti on juuri valmistunut. 
Samaria on investoinut keskukseen runsaasti, mm. 
lämmitys toimii nyt uuden 300 kw:n kattilan avulla. 
 
Polttopuuta tarvitaan 
- Meillä on suuri tarve polttopuusta, mielellään 
hankkisimme sitä läheltä, jolloin kuljetusmatka olisi 
lyhyt. Jos joku metsänomistaja olisi valmis myymään, 
toivoisin yhteydenottoa, Kimmo Sädeaho sanoo. 
Kysymykseen vanhan lumpun poltosta, hän sanoo 
antaneensa kiellon sen poltosta. Kattila savuttaa, jos 
siihen kylmänä pannaan märkää puuta, hän toteaa. 

 

Avointen ovien päivä Selki-keskuksessa lauantaina 19.5 klo 11-14. 
Työntekijöitä esittelemässä toimintaa ja tiloja. Kahvitarjoilu ja lapsille ohjelmaa.  

 
Kimmo Sädeaho puh. 045 1313 775 kimmo.sadeaho@samaria.fi                 

Heidi Huupponen puh. 046 6841 594, kirpputori puh. 050 4419 711            Tervetuloa! 

Kirpputorin kauniisti aseteltua myyntipöytää 

esittelevät Heidi Huupponen ja Pirjo Koskinen. 

Projektipäällikkö Kimmo Sädeaho 


