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Mika ja Tanja isänpäivälounaalla Moniksella

Puheenjohtajan terveisiä
Vuosi on taas vierähtänyt ja on aika kutsua koolle
kaikki Selin kyläläiset kyläyhdistyksen vuosikokoukseen. Kaikki kyläläiset ovat siis erittäin tervetulleita
kahvittelemaan ja turisemaan kylän ihmisten kanssa.
Samalla käydään yhdistyksen sääntöjen mukaiset
vuosikokousasiat ja valitaan uudet jäsenet hallitukseen
erovuoroisten tilalle.
2004 keväällä muutin perheeni kanssa Selkiin ja
alkuun jännitimme, kuinka kylä vastaanottaisi meidät,
uudet asukkaat. Jännitys osoittautui turhaksi, sillä
kyläläiset ottivat meidät vastaan lämpimästi ja pian
huomasin itsekin touhuavani aktiivisesti Monitoimitalon
toiminnassa. Koko perheemme on ollut mukana kylän
kerhoissa, pyhäkouluissa, jumpissa ja erilaisissa
tapahtumissa. Itsekin vedin pari talvea kylän nuorille
suunnattua ATK-kerhoa. Kyläyhdistyksen hallitukseen
tulin valituksi heti -05 ja taisi olla -06 kun tulin valituksi
hallituksen puheenjohtajaksi.
Puheenjohtajana olen saanut nähdä talkoohengen
voimaa ja olla todistamassa, kuinka pienessä kylässä
voi olla paljon yhteisöllisyyttä ja toisesta välittämistä,
vaikka meininki muualla suuressa maailmassa olisikin
jotain ihan muuta. Talkooporukalla olemme saaneet
paljon aikaan sen jälkeen, kun kunta möi Monitoimitalon Selin kyläyhditys ry:lle 1 € hintaan. Olemme
maalaanneet, fiksanneet ja rakentaneet upeaa
kylätaloamme ja sen pihapiiriä. On ollut todella

mukavaa touhuta kyläyhdistyksen porukan ja muiden
talkoolaisten kanssa. Sillä porukalla on tekemisen
meininkiä ja huumorikin kukkii.
Vaikka olemme viihtyneet Selissä erinomaisesti, 'kotiikävä' takaisin Lappiin ja sukulaisten lähelle alkoi
vaivaamaan siinä määrin, että lopulta teimme vaikean
päätöksen muuttaa takaisin kotimaisemiin. Samalla
onkin siis tullut aika jonkun muun astua pj:n
saappaisiin.
Olemme kiitollisia Selissä vietetyistä vuosista, sillä
tämä on ollut todella antoisaa aikaa. Olemme saaneet
tutustua upeisiin ihmisiin, joista monista on tullut
varmasti elinikäisiä ystäviä. Monis on ollut paras
paikka oppia tuntemaan muita kyläläisia ja siksi
kannustankin teitä kaikkia tulemaan kokoukseen
keskustelemaan ja suunnittelemaan yhteisen kylämme
ja Monitoimitalon tulevia toimia. Yhdessä on kiva tehdä
ja aina siinä samalla oppiikin kaikenlaista uutta ja
mielenkiintoista.
Kiitos ja näkemiiin kaikille kyläläisille sekä erityisesti
Moniksen toiminnassa mukana olleille ja toimintaa
tukeneille.
Talvisin terveisin koko perheemme puolesta,
Mika Raappana

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

Lindholmin Reetta pelaa
jääkiekkoa maajoukkueessa

Ulkomaille pääsy on mukavaa ja äiti, Ritva Selimäki,
kertoikin jo osaavansa lentokentän kuviot.
Alaikäisenä kiekkokouluun

Joukkuepelaajat saavat palkinnoksi yleensä mitalit,
mutta Reetalle on kertynyt myös parhaan pelaajan
palkintoja.

Tammikuun alussa Tshekeissä pelattiin alle 18vuotiaiden tyttöjen jääkiekon MM-kisat. Selkiläinen
15-vuotias Reetta Lindholm oli mukana viidenneksi
sijoittuneessa Suomen maajoukkueessa.
Tarmokas tyttö on tiennyt jo alle kaksivuotiaana, että
jääkiekko on hänen lajinsa. Lajia harrastavia tyttöjä
on vielä vähän, niinpä Reetta harjoittelee ja pelaakin
poikien joukkueessa. NuPS Hockeyn 97-poikien
mukana hän oli viime vuonna Moskovassa.
Viikoittain pelejä on 1-2 eri puolilla Suomea.
- Poikien kanssa ollaan hyviä kavereita.
Kovemmissa peleissä treenaamalla kehittyy
paremmin, Reetta toteaa.
MM-kisojen maajoukkueeseen karsittiin ja
valmennettiin pelaajia useilla leireillä viime vuonna.
Valitsijat seuraavat pelaajia jo aikaisemmin ja
leireiltä nimetään sitten joukkue. Reetta oli mukana
kaikilla leireillä. Ennen joulua oli viikon pituinen leiri
Sveitsissä.

-Eipä sitä arvannut, mitä oli tulossa, kun isoveli Mika
ja naapurin Juuso vietiin vuodeksi kiekkokouluun
luistelua harjoittelemaan, äitiä nyt hymyilyttää.
Reetta pääsi isän mukana kiekkoilijoita kuljettamaan
ja tiesi heti haluavansa jäälle. Voltti jäähallin
rappusissa ei intoa haitannut..
Kolmivuotiseen kiekkokouluun otetaan 5-vuotiaita,
mutta Reetta aloitti jo vuotta aiemmin ja
kävi koulua sitten neljä vuotta.
Siitä saakka jääkiekko on ollut Reetan tärkein
harrastus ja vie nyt kaiken vapaa-ajan. Viikossa on
treenit neljä kertaa ja pelejä 1-2. Omatoimiseen
harjoitteluun kuuluu lisäksi lenkkeilyä, voima- ja
nopeusharjoituksia.
Otalammen koulun yhdeksännellä luokalla
opiskeleva Reetta on saanut tarvittaessa koulusta
lomaa, mutta tehtävät pitää suorittaa samaan tahtiin
muiden kanssa. Koulupäivätkin ovat pitkiä, kun
kotiin päästyä pitää lähteä Nummelaan treeneihin tai
peleihin. Äiti on kuljetusvastaava, mutta monesti on
siskokin odottelemassa omien harjoitustensa
päätyttyä.
Varustekassi on iso ja painava.
- Niinhän toiset sanoo, muttei se minusta paina,
Reettaa naurattaa.
Urheilulukioon ja maailmalle
Kuortaneen urheilulukio on Reetan toiveena.
Opistolla voisi harjoitella ja kehittyä edelleen.
Maajoukkuepaikka MM-kisoissa ja olympialaisissa
tulevaisuudessa antaisi mahdollisuuden hakea sitten
stipendiä opiskelemaan Yhdysvaltoihin tai
Kanadaan.
Vielä kaksi vuotta Reetta saa osallistua alle 18vuotiaiden joukkueessa MM-kisoihin.
Olympialaisissa ei olekaan ikärajaa, jos vain taidot
vakuuttavat valitsijat. Ne ovatkin seuraava iso
tavoite kahden vuoden päästä.
Reetasta huokuu juuri sellainen innostus ja
pelaamisen ilo, jota taitojen kehittämiseen ja
menestykseen tarvitaan.

Selin kinkerit

tiistaina 7. 2 klo 18.30
Pirjo ja Seppo Ali-Mattilalla Toukolankuja 78.

Mukana pastori Matti Hanhisuanto ja kanttori Pirkko Kela.
Kinkerien aiheena Seurakunta hengellisenä kotina sekä
Yhteisvastuu-keräys.
Vihdin seurakunta

Selkiläisten kyläkokous
Selin kyläyhdistys ry:n vuosikokous
monitoimitalolla Selintie 529
sunnuntaina 29.1.2012 klo 15.00

TERVETULOA
KYLÄLÄISET
TUTUSTUMAAN JA
YHDESSÄ
PÄÄTTÄMÄÄN
KYLÄN
TOIMINNOISTA

Monitoimitalon ja kylätoiminnan esittelyä
Kahvi- ja mehutarjoilu pannukakun kera.
Lapsille omaa ohjelmaa
vuosikokouksen sääntömääräiset asiat:
-toimintakertomus ja tilinpäätös
- toimintasuunnitelma ja talousarvio
- henkilövalinnat kyläyhdistyksen hallitukseen

Selkiläisten retki
Vihdin teatteriin

Selkiläisten
ulkoilupäivä

sunnuntaina 12.2. klo 15.00

sunnuntaina 26.2.

Markku Hyvösen kirjoittama ja ohjaama ”Saman
katon alla”.
Koskettava komedia joka muuttuu draamaksi.
Liput 16/18 euroa. Hinta sisältää väliajan
pullakahvit. Maksu ilmoittautumisen jälkeen
kyläyhdistyksen tilille 529714-212436.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Heli TikkanenHaasto puh. 040 766 8367 1.2 mennessä.
Matka kimppakyydein

Pihapuuhia mm.
pulkkamäessä
ja tarjoilua monitoimitalolla klo 11-15.
Hiihtoa ”preerialla” monitoimitalolta
Mustosen saunalle lumitilanteen mukaan.
Ladut avataan jo aikaisemmin
lumitilanteenmukaan. Seuratkaa ilmoituksia.
Kyselyt
Raimo Mustoselle puh.
044 023 5778.

Monitoimitalon viikko-ohjelma talvi 2012
Selintie 529, 03320 Selki
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.

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 18:30 - 20
Torstai

12 - 15

Lukupiiri, kk:n 1. keskiviikko. Seija Juusela p. 050 547 9434
Torstaitupa, ruokailu ja toimintapäivä kyläläisille.
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

18:00 - 19

Venyttely- ja rentoutusjumppa, ohjaajana lähiliikuttaja Ekku Ahonen
puh. 040 532 6938. Maksu 2 euroa kerta.

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.

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 15.1. - 25.3. Vihdin srk. Arja Parttimaa ja Liisa Ali-Mattila
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