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Historiaa uudessa kuosissa päremökin pinnoilla, kesäkahvilassa herkut vaihtuivat viikoittain emäntien mukaan, kuvassa kesätyttö Pinja Ahonen tarjoilemassa, ja kylän tuloteiden uusia portinpieliä asentamassa Timo
Kernen, Tapani Haasto ja Ingmar Wessberg.

Toimeliaasta kesästä vauhdikkaasti syksyyn!
Kyläpuuhia harrastettiin Selissä kesäkaudellakin. Kesäkahvila toimi talkooperiaatteella kahdesti viikossa kesä-heinäkuun
ajan. Viikoittain vaihtuvien emäntien apuna oli kaksi nuorta työssä kunnan tarjoamien kesäsetelien avustuksella. Kahvila
tarjosi kyläläisille ja kaukaisemmillekin kävijöille mukavia yhteisiä kesähetkiä.
Keväällä talkookävelyillä siivottiin tienvarsia ja kesällä kylän sisääntulot saivat nimikyltin viereen aidanteet. Kyläsuunnitelman teossa kannettiin huolta liian kovasta ajovauhdista keskikylällä. Talkoomiesten nikkaroimien portinpielien toivotaan muistuttavan, että nyt tullaan tiuhemman asutuksen alueelle.
Seppolan 100-vuotisen historian innoittamana järjestettiin siellä tanssit, joihin osallistuikin runsas joukko entisiä keskiviikkotanssien harrastajia. Samalla heräteltiin huolta siitä, että Seppolakin saataisiin pysymään rakennuksena edes kohtuullisessa kunnossa.
Kylänmiehiä oli talkoilemassa myös Perkolan päremökin korjauksessa. Päreillä päällystetty mökki on jo historiallinen harvinaisuus, hirrestä löytyneen vuosiluvun mukaan rakennettu 1850-luvulla. Mökin nykyinen isäntä Pentti Romo höyläytti
keväällä päreitä ja katto sekä puolet seinäpinnasta katettiin niillä kesällä.
Liikuntaa ja lähiruokaa
Syksyn viikko-ohjelma on jo käynnistymässä monitoimitalolla. Uuden liikuntahankkeen avulla saadaan monikselle mm.
kävelysauvoja käytettäväksi yhteisillä lenkeillä. Ensimmäiselle yhteiskävelylle kutsutaan perjantaina 18.9. Reippailun jälkeen on tarjolla lenkkisauna.
Perinteinen pyöräretki ajellaan lauantaina 19.9 Lepsämään, jossa kohteena on kyläpäivien markkinat.
Kekriä vietetään monitoimitalolla lauantaina 26.9 sadonkorjuun ympärillä. Tarjolla on monenlaista maukasta ja mukavaa
ostettavaa. Ja jälleen yksi talkootyön komea saavutus: kunnon pihamökki arpajaisten päävoittona.
TERVETULOA!
Selin kyläyhdistys ry
pj Tapani Haasto puh. 0400 973 847 varapj Ingmar Wessberg puh. 0400 800 136
Kyläkirjeen julkaisija on Selin kyläyhdistys ry. Toimitus Liisa Ali-Mattila, taitto Arja Parttimaa

UUSIA PALVELUJA SELISSÄ
Autokorjaamo M. Lindholm, Seppolantie 2, puh. 0400 860827
Välillä vuosia tyhjillään olleessa korjaamorakennuksessa Selintien ja Seppolantien kulmauksessa on taas toimintaa. Mika Lindholm jatkaa työtä jo
kolmannen polven yrittäjänä.
Keväällä toiminimen Autokorjaamo M. Lindholm, perustanut Mika jatkaa
vielä päivätyössä Nummelassa, mutta tekee kaikkea moottoriajoneuvojen
korjaukseen liittyvää työtä korjaamossaan iltaisin ja viikonloppuisin.
Usein Mikan kaverina puuhaa 4-vuotias Kim kuten Mikakin isänsä kanssa
aikoinaan. Kuvassa Kim puhdistaa jarrulevyä iskän vieressä.

Sohvinkulma
Sohvinkulma myy vanhaa Arabiaa, Iittalaa ym keräilytavaraa, hyväkuntoisia huonekaluja, kaikki käytettyjä
mutta hyvin pidettyjä. Noutovarasto Moniksen piharakennuskessa.
Verkkokauppa osoitteessa http://sohvinkulma.fi ja facebookissa www.facebook.com/sohvinkulma.
Puh. 0407507337
Ulf Virtanen restaurointimaalari ja koristepuuseppä
Tilaustyönä pienesineitä yksilöllisiä puusta, myös kauniisti koristemaalattuna.
Sähköposti virtanen@ulf-johan.info,
Netissä Uffen projektit ulf-johan.info ja facebookissa Äijä Askartelua sivusto.

Selki ennen vanhaan
Perkolan päremökki on ulkoasultaan erikoinen ja kertoo aikansa käytännöllisestä rakennustavasta. Vanhojen päreiden
alta paljastui hyväkuntoinen hirsiseinä ja hirteen vuoltuna
vuosiluku 1851. Löytyisikö Selistä vanhempia rakennuksia?
Mitä muistoja tästä tai muusta selkiläisestä elämästä on vielä
tallella?
Pentti Romo on luvannut koota tietonsa ja kertoa niitä torstaituvassa 1.10. Siellä voidaan miettiä miten ja mitä tietoja vanhoista asioista koottaisiin. Tervetuloa silloin mukaan asiasta
kiinnostuneet. Myös Facebookin Selki-ryhmässä voi osallistua keskusteluun.

Seppolan tanssit
Seppolassa tanssittiin pitkästä aikaa 8.82015. Tarkoituksena oli herätellä kyläläisiä huomaamaan, että
meillä on noin hieno talo olemassa, ja samalla kerätä
hiukan varoja erilaisiin kunnostustöihin mitä kunnianarvoisa rakennus vaatii. Tavotteissa taidetiin

onnistua erittäin hyvin, ja lisäksi kaikilla oli oikein
mukavaa. Seppolassa on taikaa. Orkesteri Punanokka.The soitti hyvin, monipuolista musiikkia ja viihtyivät yhtä hyvin kuin tanssijatkin. Seppolan toimintaa
suunnitellaan yhdessä Selin Nuorisoseuran kanssa.

HUUTOKAUPPA jälleen 12.9 klo 12!

Luvassa myös talutusratsastusta ja kärryajelua 10-12!!
Leivonnaismyynti
Lettuja, suolaisella ja makealla täytteellä
Hiusten leikkuuta, kampauksia, manikyyrejä
TERVETULOA!!

Samaria-Shop/Selkikeskus
p.010 2313 784
ma-pe 10-17, la 10-15
Selintie 510, Vihti

SADONKORJUUN

KEKRIJUHLA

SELIN MONITOIMITALOLLA
Selintie 529

lauantaina 26.09.2015 klo 12—16
Myyntipöydillä syksyn satoa:

juureksia ja vihanneksia, hunajaa, ym.

Hennolasta kotileivonnaisia, jauhoja, ym.
Herrakunnan karitsan- ja vasikanlihaa, lampaantaljoja ja lankaa.
Villasukkia, huovutus ym. käsitöitä.

Kirpputoripaikkoja
Puffetissa

kahvia leivonnaisten kera, muurinpohjalettuja ja makkaraa

Hemmotteluhoitoja: kosmetologi -jalkahoitaja ajanvarauksella
Talutusratsastusta
Komea, monikäyttöinen PIHAMÖKKI taas arpajaisvoittona!

Siistein TT-paita- työpaja ja kilpailu nuorisolle.
Oma yksivärinen paita mukaan, työvärejä saa paikalta.

Myyntipaikkavaraukset: Liisa Ali-Mattila puh. 044 040 3320 tai
kylayhdistys.selki@gmail.com
Hoitovaraukset; kasvo- ja jalkahoidot Heidi Leino puh. 0400 963 222
Autopaikoitus Dokan pysäköintialueella
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN, OSTAMAAN JA MYYMÄÄN LÄHITUOTTEITA!

SOHVINKULMAN HUUTOKAUPPA
lauantaina 26.9 klo 16.00 Seppolassa, Seppolantie 32
Retrohuonekaluja, astioita Arabiaa ja Iittalaa sekä keräilytavaraa
Tavarat nähtävillä klo 14 alkaen. Tiedustelut Sirpa Nyman puh. 040 750 7337

PYÖRÄRETKI LEPSÄMÄÄN SAUVAKÄVELYÄ YHTEISLENKILLÄ
lauantaina 19.9.
Lähtö monitoimitalolta klo 10.

perjantaina 18.9
uuden liikuntahankkeen innostamana.

Lähtö monitoimitalolta klo 17.00.
Sauvat saa lainaksi ellei omia ole.
Tule suunnittelemaan muutakin yhteistä liikkumista.

Ajetaan Nummenpään kautta maisemia
ihaillen ja määränpäänä Lepsämän kyläpäivien markkinat Nuorisoseurantalolla. Kävelyn jälkeen lenkkisauna: naisille klo 18 – 19, miehille klo 19 – 20.

Monitoimitalon viikko-ohjelma syksy 2015
Selintie 529, 03320 Selki
Päivä

Kello

Ohjelma

Maanantai

alk. 17:00

Miesten talkoopiiri, jossa tehdään puutöitä, maalausta ym..
Tiedustelut Ingmar Wessberg puh. 0400 800 136.

19.00-20.00

Dance-Fitness, aerobinen tanssiliikuntatunti. Ohjaajana
ryhmäliikunnanohjaaja Mervi Räisänen. Tiedustelut p. 040 720 0943

10.00-12.30

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

17.30-19.00

4H:n kokkaus- ja kädentaitokerho. Ohjaajina Henna ja Heidi Kupari.
Tiedustelut Vihdin 4H-yhdistys p. 044 282 2195.

Tiistai

Keskiviikko 17.30–19.00
Torstai

Perjantai

12.00-15.00

Torstaitupa, ruokailu ja toimintapäivä kyläläisille. Alkaa 24.9
Eläkeläiset, talkoolaiset ja opiskelijat 5 euroa, muut 6 euroa
Ilmoittautumiset ja kyselyt Liisa Ali-Mattila p. 044 040 3320
Kk:n 1. 3. ja 5. torstai tuolijumppaa, ohj. Maisa Selimäki,
sekä askartelua tai muuta toiminnallista ohjelmaa.
Kk:n 2. torstai srk:n lähetyspiiri ja verenpaineen mittaus.
Kk:n 4. torstai srk:n kyläkerho.

18.00-19.00

Venyttely- ja kehonhuoltojumppa, ohjaajana lähiliikuttaja Ekku
Ahonen. Tiedustelut p. 040 532 6938.

19.00-20.30

Lukupiiri, kk:n 1. torstai. Liisa Kernen p. 0500 894334.

9.00-11.00

Perhekerho, Vihdin srk. Kerhoon voi tulla ilmoittamatta. Ohjaajina
Raisa Humaloja ja Maris Nordberg. Kyselyt p. 040 356 9215.

17:00

Yhteisliikuntaa, sauvakävelyä tai muuta toivottua monitoimitalolta lähtien.

18.00-21.00

Lenkkisauna. Naiset 18–19.30, miehet 19.30–21. Varaukset
Ingmar Wessberg p. 0400 800 136.
Ei viikoittaista ohjelmaa. Tiloja voi varata kokouksiin ja juhliin.
Kyselyt Liisa Ali-Mattila p. 044 040 3320 tai sähköpostilla
kylayhdistys.selki@gmail.com

Lauantai

Sunnuntai

Joko osaat – kädentaidot käyttöön pieniä ompelu- ja korjaustöitä
tehden. Vetäjänä Heini Autti puh. 040 773 0969

12.00–13.00

Pyhis, seurakunnan toimintakerho alle 12-vuotiaille 11.10–29.11.
Liisa Ali-Mattila ja Marika Sivonen.

Selin kyläyhdistys, SELIN MONITOIMITALO Selintie 529, 03320 Selki
www.selki.fi
sähköposti kylayhdistys@selki.fi
Facebook: “Selki” www.facebook.com/groups/Selkin/

