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Upea pihamökki on taas valmistumassa kyläjuhlan arpajaisvoitoksi. Kekrijuhlaa vietetään
elojuhlien tapaan lauantaina 29.9 monitoimitalolla ja arpoja saa vain sieltä.
Arvokasta mökkiä kannattaa taas mainostaa koko kylänväen voimin kuten viime vuonnakin.
Uuden pihamökin seiniä nostavat Timo Kernen, Tapani Haasto ja Ingmar Wessberg.

Mukavasti moniksella
Pilvisen kesän kääntyessä kuulaaseen syksyyn on aika
suunnitella kiinnostavia harrastuksia.
Selin monitoimitalolla on monen toimijan tarjoamaa
ohjelmaa kaikenikäisille. Kylähallituskin innostui
kehittelemään uusia harrastusiltoja.
Moniksella on nyt mukavasti mahdollisuuksia
monenlaiseen toimintaan.
Joko osaat – kädentaidot käyttöön, on avoin ilta jonkin
uuden taidon opiskelemiseksi. Toiset osaavat
näppärästi korjata ja tuunata vaatteita, kokata tai
askarrella. Nyt pyydetään osaajat kertomaan
nikseistään kiinnostuneille ja tehdään sitten yhdessä.
Perjantain peli-iltaan kutsutaan nuorisoa mukaan ja
miesten perinteisen biljardin lisäksi pelataan
sulkapalloa ja kiinnostuksen ja mahdollisuuksien
mukaan muutakin liikunnallista.
Viikoittaisen toiminnan lisäksi järjestetään kursseja ja
tapahtumia toiveiden mukaan. Toiveita voi esittää
sähköpostilla kylayhdistys@selki.fi, pudottaa kirjeen
moniksen postilaatikkoon tai kertoa kylähallituksen

jäsenille.
Kirjastoonkin kannattaa tutustua ja hakea sieltä
lukemista kotiin. Lainaus käy omatoimisesti talon
toiminta-aikoina. Eteisen vihkoon vain merkintä
lainauksesta.
Kekrijuhlaa vietetään elojuhlan tapaan syyskuun
lopussa sadonkorjuun merkeissä. Nyt kutsutaan esiin
kylän kotileipurit tuomaan leivonnaisia ja kisaamaan
kylän parhaan leipurin tittelistä.
Arpajaisvoittona on nytkin pihamökki, rakennustalkoot
on jo aloitettu.
Monitoimitaloa on kesän aikana remontoitu wc- ja
pesutiloissa. Pyrkimyksenä on saada siistit ja toimivat
hygieniatilat erityisesti lapsia ja vanhuksia ajatellen.
Saunaremontti mahdollistaa myös kyläläisten
saunaillat. Kustannuksiin on luvassa Leaderrahoitteista hanketukea.
Tervetuloa siis monikselle! Kun meillä on paikka missä
kokoontua ja harrastaa, käytetään sitä.

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

Taidetta ja tilaustöitä Selki-asemalta

Nuoret työntekijät ahertavat tilauskalusteita ja nuorten
muotoilijoiden teoksia Selki-asemalla. Jukka Merta perusti
yrityksensä 10 vuotta sitten Selin vanhaan pysäkkirakennukseen. Viisi vuotta sitten hän osti Uuden Kasvun
yhdistykseltä korjaamohallin, jossa toiminta on kasvanut
edelleen.
Työtilauksia on riittänyt kiireeksi asti. Työntekijöitä on nyt 4
vakituista, yksi harjoittelija ja kaksi kiireapulaista.
Parhaillaan työstetään Helsingin Kaisa-kirjastoon Klaus
Aallon suunnittelemia 5.1 MHz-naulakoita. Jokin aika sitten
valmistui Vantaan Leinelän liikenneympyrään Vesa-Pekka
Rannikon suunnittelema 7 metrinen viidestä eri kasvista
yhdistetty pensasmainen teos. Samanlainen tehtiin 10
metrisenä Seinäjoelle, kertoo Jukka Merta.

Jukka Merta ja nuoret työntekijät esittelemässä juuri
valmistuneita naulakoita. Vas. Laura, Ritta, Toni, Jukka
Merta, Jere ja Aleksi.

Eniten tehdään tilauskalusteita kotimaahan, jonkin verran
menee vientiinkin. Lomamatkalla Venetsiassa selkiläisen
Tarmo Shemeikan Selki-aseman paitaa osoitettiin
innokkaasti. Sinne oli juuri viety yrityksen tuotteita.

Syksyinen pyöräretki
lauantaina 8.9
Selkiläisten ja lepsämäläisten jo perinteinen pyöräretki kiertää nyt Otalammen kautta ja sieltäkin on
kutsuttu pyöräilijöitä mukaan.
Pentti Lahdenvuo on taas luvannut kertoa mielenkiintoisia asioita matkan varrelta. Otalammella
pysähdytään aseman kohdalla. Kalmankallion kupeella muistellaan rautatien rakentamista ja jyrkän mäen
saamaa kolkkoa nimeä.
Selistä lähdetään lauantaina 8.9 klo 10 ajelemaan Lepsämäntietä Lepsämään. Sieltä jatketaan
Kössintietä Laurintielle ja edelleen Otalammentielle. Pohjolantieltä noustaan Selintielle.
Reitin pituus on 23 kilometriä.
Monitoimitalolla pidetään retkeläisten kahvitauko klo 12 jälkeen.

Joko osaat – tehdä kahvipusseista korin
Joko osaat – kädentaidot käyttöön on uusi avoin ilta kyläläisille. Kylähallituksessa
ideoitiin iltaa, jossa jonkun toivotun taidon osaaja opastaa kiinnostuneita.
Maanantai-iltaisen kokoontumisen ohjelma on vapaa. Yhteisen tekemisen ohella
voidaan kahvitella, tehdä omia käsiöitä, tutustua kirjastoon, keskustella jne.
Ensimmäisenä iltana 10.9 aiheena on pienen korin tekeminen kahvipusseista
Vuokko Mansikka-Pönnin ohjauksessa. Jos joku haluaa valmistautua etukäteen,
Vuokko lupasi lähettää halukkaille ohjeita sähköpostilla.
Iltojen aiheiksi on jo esitetty sukan kantapään kutomista, vetoketjun ompelua ja hapankaalin tekoa.
Kylähallituksen jäsen Heini Autti lupautui yhdyshenkilöksi toiveiden ja ohjaajien kokoamisessa.
Hänen puhelinnumeronsa on 040 773 0969.
Toiveiden lisäksi odotetaan vinkkejä myös osaajista. Iltojen ohjelmasta kerrotaan kotisivulla ja moniksen
ilmoitustaululla.

Temppujumppaa lapsille ja venytyksiä aikuisille
Kunnan liikuntatoimen ohjelmat monitoimitalolla ovat jo alkaneet, mutta mukaan mahtuu vielä.
Lasten temppujumppa keskiviikkoisin on kahdessa ryhmässä 3-4 ja 5-6-vuotiaille. Näihin ryhmiin
ilmoittaudutaan kunnan nettisivun kautta www.vihti.fi. Ohjaajana on erityisliikunnanohjaaja Sami Hakala
-Bergman.
Aikuisten venyttely- ja rentoutusjumppa on torstai-iltaisin klo 18. Ohjaajana on lähiliikuttaja,
fysioterapeutti Eeva-Marja (Ekku) Ahonen. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
Liikunnallista ohjelmaa kouluikäisille ja muillekin on perjantain peli-illan yhteydessä. Suunnitelmissa on
sulkapalloa ja muuta toiveiden mukaista liikuntaharrastusta.

ELONKORJUUN

KEKRIJUHLA
SELIN MONITOIMITALOLLA
Selintie 529

lauantaina 29.09.2012 klo 11—14
Myyntipöydillä syksyn satoa: Kotileivonnaisia,
jauhoja, säilykkeitä, valkosipulia, hunajaa,
hapankaalia, juureksia ym. Tule myymään ja tule ostamaan
Puffetissa lihakeittoa, kahvia, lettuja ja makkaraa
Talutusratsastusta ja lemmikkieläimiä ym. ohjelmaa lapsille
Pihapelejä ja –kilpailuja
Hemmotteluhoitoja: hieroja ja jalkahoitaja ajanvarauksella
KYLÄN PARAS LEIPURI, kilpailu kotileipureille
Täytekakku, ruokaleipä, pulla, kuivakakku, piparit…
Tee paras leivonnaisesi ja tuo kekrijuhlaan niitä 2 kpl,toinen
maisteltavaksi ja toinen arvontaan.
Yleisöäänestys maistiaisten perusteella.
Äänestäjien kesken arvotaan voittanut
leivonnainen.

PIHAMÖKKI
ARPAJAISISSA
ARVAT 4 EUR/KPL TAI 3 KPL/10 EUR
Lisätiedot ja paikkavaraukset:
puh. 044 040 3320 Liisa Ali- Mattila
s-posti: kylayhdistys@selki.fi
Hieroja Sirpa Nyman puh. 040 750 7337
Kosmetologi-jalkahoitaja Seija Joki puh. 050 301 9070

Monitoimitalon viikko-ohjelma syksy 2012
Päivä

Kello

Ohjelma

Maanantai

18 - 20

Joko osaat - kädentaidot käyttöön Avoin ilta kyläläisille
toivottua aihetta opiskellen, käsitöitä tehden ja kahvitellen.
Osaaja opastaa kiinnostuneita. Alkaa 10.9, jolloin tehdään kahvipusseista
pikkukoreja Vuokko Mansikka-Pönnin ohjatessa.
Vetäjä Heini Autti p. 040 773 0969.

Tiistai

10 - 12:30

Hiiden Opiston kankaankudonta. Kudonnan perusopetusta.
Opettajana Jaana Korte. Kutomassa voi käydä muinakin aikoina.
Kyselyt Hiiden Opistosta p. 09 2242 2787. Alkaa 4.9.

17:30 - 19

4H:n luonto- ja kokkauskerho. Ohjaajana Tiia Sandberg ja
Oma Virtanen. 4H-yhdistys p. 044 282 2195. Alkaa 11.9.

Keskiviikko 17 - 18

Torstai

18 - 19

Temppujumppa 5 - 6-vuotiaille. Kunnan liikuntapalvelut, ohjaajana
erityisliikunnanohjaaja Sami Hakala-Bergman. Tiedustelut p. 4258 3229.

19.15-20.15

Ilosanomapiiri, raamattupiiri uusille kävijöille. Vihdin srk.
Vetäjinä Riitta ja Risto Marila. Tiedustelut Riitta 050 309 7428,
Risto 0500 975 433. Alkaa 26.9

12 - 15

Torstaitupa, ruokailu ja toimintapäivä kyläläisille. Alkaa 27.9.
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
Venyttely- ja rentoutusjumppa, ohjaajana lähiliikuttaja Ekku
Ahonen. Tiedustelut p. 040 532 6938. Maksu 2 euroa kerta. Alkoi 16.8.
Lukupiiri, kk:n 1. torstai. Liisa Kernen p. 0500 894334.

18-19
19-20.30
Perjantai

9 - 11:00
18 - 20

Perhekerho, Vihdin srk. Kerhoon voi tulla ilmoittamatta. Alkaa 24.8.
Ohjaajina Aila Vaskela ja Pia Mutikainen. Tiedustelut p. 040 356 9215.
Peli-ilta kyläläisille. Biljardia, pöytäpelejä, sulkapalloa ym. kaikenikäisille.
Tarmo Shemeikka p. 0400 446 758. Alkaa 14.9.
Ei viikottaista ohjelmaa. Tiloja voi varata kokouksiin ja juhliin.
Kyselyt Liisa Ali-Mattila p. 0440 403 320, liisa.ali-mattila@selki.fi

Lauantai

Sunnuntai

Temppujumppa 3 - 4-vuotiaille.

12 - 12:45

Pyhäkoulu 7.10. - 9.12. Vihdin srk. Arja Parttimaa ja Liisa Ali-Mattila
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