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Monitoimitaloon saatiin työntekijä, kun selkiläinen Heini Autti lupautui tehtävään. Maanantaina kirjoitettiin työsopimus ja
vuoden pesti alkoi saman tien. Kuvassa neuvottelussa Ingmar Wessberg kyläyhdistyksestä, asiaa työvoimaviranomaisten
kanssa hoitanut projektipäällikkö Juhani Nenonen Suomen Kylätoiminta ry:n Työtä Kylästä-hankkeesta sekä Heini Autti..

Vuosi vauhtiin
valoisasti

houkuteltiin kyläläisiä kävelylle KKiliikuntahankkeeseen osallistumalla.

Monitoimitalon sali maalattiin valoisaksi ja asuntojen
vesikalusteet uusittiin. Osa töistä teetettiin ammattilaiSelin kyläyhdistyksen uusi toimintavuosi alkoi valoisas- silla, mutta talkootyön osuus oli edelleen huomattava.
Viikoittaisissa talkoopajoissa korjattiin ikkunanpuitteita
ti, kun paljon talkootyötä vaativaan monitoimitaloon
saatiin palkkatuen avulla monitaitoinen työntekijä. Sel- ja tehtiin tarvittavia kunnostuksia lampunvaihdosta
kiläinen Heini Autti on ollut palkkatuen saamisen edel- ovenkahvoihin.
Kyläläisten yhteistyötä tarvitaan, että kyläläisillä olisi
lyttämät 24 kuukautta työnhakijana ja hoitanut nyt 3yhdessä mukava toimia ja asustaa kotikylässään.
vuotiasta poikaansa.
Hauskaakin yhdessä tekeminen on mm. miehillä isänpäivän perunateatterissa; huomattiin, kun viime vuotta
Monitoimitalo on tuttu aktiivisesti kylätoimintaan osalkuvina kerrattiin.
listuvalle perheelle. Kyläavustaja-nimikkeellä töitä tekevän Heinin päätyö on monitoimitalon kunnossapito
Valokuidusta puhuttiin jo viime vuonna ja nyt selvilkkaan viikkotoiminnan tarpeisiin. Myös pienet korkiläisten ja otalampilaisten ryhmä on tutkinut asiaa
jaustehtävät sujuvat remonttitöissäkin käyneeltä.
eteenpäin. Vuosikokouksen jälkeen kuullaan valokuituosuuskunnasta Nurmijärven Valkjärvellä. Nopeaa ja
Kyläläisilläkin on mahdollisuus tilata Heiniä apuun arvakaata nettiyhteyttä tarvitseville se on monella paikjen askareisiin pientä korvausta vastaan. Tilaukset
tehdään hänelle suoraan. Kyläavustajan työaika on 26 kakunnalla hyväksi koettu ratkaisu.
Tervetuloa siis laskiaissunnuntaina vuosikokouktuntia viikossa.
seen kyläasioiden pariin!
Kyläyhdistyksen vuosikokous pidetään laskiaissunnuntaina 7.2 monitoimitalolla. Samalla tarkastelSelin kyläyhdistys ry
laan päättynyttä toimintavuotta ja tehdään suunnitelpj Tapani Haasto puh. 0400 973 847
mia uudesta kaudesta. Viime vuosi oli vilkas niin toiminnan kuin kiinteistönhoidon kannalta.
varapj Ingmar Wessberg puh. 0400 800 136
Kesäkahvila vakiinnutti paikkansa kyläläisten kohtaamispaikkana. Kylän tuloteille rakennettiin portinpielet merkiksi kyläkeskustaan saapumisesta. Syksyllä

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

Heini Autille vuoden pesti
Kätevä käsillä tekijä töihin monitoimitaloon
Kyläyhdistyksen talkoolaiset saavat apua monitoimitalon kunnossapitoon ja tapahtumien järjestämiseen,
kun Heini Autti löytyi kyläavustajan tehtävään. Palkkatuen avulla työllistettävät kyläavustajat ovat pitkäaikaistyöttömiä. Heini on ollut kotona hoitamassa nyt 3
vuotta täyttänyttä Mauria ja kahden vuoden ajan etsinyt työpaikkaa.
Suomen Kylätoiminta ry:n Työtä Kylästä-hanke auttaa kyläyhdistyksiä paperisodassa ja hoitamalla palkanlaskennan. Hankkeen projektipäällikkö Juhani
Nenonen, kertoi Heinin olevan jo viides alkuvuodesta
palkattu kyläavustaja. Sopimus palkkatuesta tehdään
yhdeksi vuodeksi. Kyläavustaja auttaa myös kyläläisiä tavallisissa arjen askareissa. Työstä peritään 10
euroa tunnilta, sekä matkakuluja 0,43 senttiä kilometriltä.
Heinin pääasiallinen tehtävä on monitoimitalon kunnossapito ja kyläyhdistyksen tapahtumien järjestäminen. Näiltä töiltä ehtiessään hänet voi tilata avuksi

kotiaskareisiin. Helmikuun alusta hänellä on kyläyhdistyksen puhelin 044 040 3320. Tästä hän hoitaa
myös monitoimitalon tilojen varausta.
Ompelusta jätevesien käsittelyyn
Heinillä on monipuolinen koulutustausta ja käytännön
töissä kertynyt vielä lisää taitoja.
-Tykkään tehdä käytännön töitä, mutten vielä oikein
tiedä mikä minusta isona tulee, hän nauraa. Ompeluoppiin menin, ettei tarvinnut lukiota käydä. Aikuislukion kävin sitten kuitenkin.
Hämeen ammattikorkeasta Heini valmistui ympäristöinsinööriksi. Opinnäytetyönsä hän teki harmaista
jätevesistä ja oli kaksi vuotta alan yrityksessä kotitalouksien jätevesisuunnittelijana. Selissä asuessaan
hän kävi miehensä Kimmo Jallin kanssa remonttitöissä pääkaupunkiseudulla.
Heini ja Kimmo muuttivat Selkiin vanhasta kuivurista
rakennettuun omakotitaloon 8 vuotta sitten. Avara
kylämaisema on heidän mieleensä. Heini on kiinnostunut ekologisesta elämänmuodosta ja terveellisestä
ravinnosta.
Joko osaat-illoissa Heinin saama luova askartelupainotteinen ompeluoppi on hyödyttänyt monia selkiläisiä. Keskiviikkoiltaisin monitoimitalossa on tilaa uusillekin käsityön harrastajille. Uuden kyläavustajan taidoista on iloa niin monitoimitalolle kuin kyläläisillekin.

Selin kinkerit

keskiviikkona 10.2 klo 18.30
Marja-Leena Malinilla Seisakkeentie 322 B
Aiheena lähetystyö ja kesän lähetysjuhlat Vihdissä
Mukana pastori Jari Hiekkanen ja kanttori Ulla Eho-Saario
TERVETULOA! Vihdin seurakunta

Hiihtäjät
Latuja avataan, kun lunta sataa tarpeeksi
entiselle reittiverkostolle. Seuratkaa tilannetta ja tiedotusta.
Reittikartta nähtävänä monitoimitalon ilmoitustaululla.

LASKIAISRIEHA JA HUUTOKAUPPA
Samarian Selkikeskuksessa 13.2.2016 klo 10 alkaen.
Superkassipäivä 7€/kassi
Kirpputorilla hyviä tarjouksia.
Talutusratsastusta islanninhevosilla klo 11 -13.
Huutokauppa klo 13.00 (ennakkonäyttö klo 10 alkaen).
Savukalaa ja hunajaa myynnissä. Kaalikauppias paikalla (varauksella).
Ruokalassa myytävänä hernesoppaa ja laskiaispullia.
ILMAISET KAHVIT JA MEHUT LAPSILLE
TERVETULOA!
Samaria-shop Selkikeskus, Selintie 510, 03320 SELKI ma-pe 10-17, la 10-14
(kesäaikaan 10-15)

Kutsu vuosikokoukseen
Selkiläisten kyläpäivä sunnuntaina 7.2.2016
monitoimitalolla Selin e 529
klo 12.00
klo 13.00

klo 14.00

laskiaisliukuja
(kaatosateella sisä loissa)
hernekei"olounas

Selin kyläyhdistys ry:n
VUOSIKOKOUS
sääntömääräiset asiat: vuosikertomus, linpäätös. toimintasuunnitelma,
talousarvio ja henkilövalinnat. Kuvakertomus kuluneelta vuodelta.

klo 15.00
KLO 15.30

Pullakahvit
Valokuidun mahdollisuuksia. Heikki Nykyri kertoo kokemuksia
Valkjärven osuuskunnan perustamisesta ja valokuidun hyödyistä käy"äjille.

TERVETULOA KYLÄLÄISET!
Valokuidusta nopea yhteys
etätöihinkin
Muutaman selkiläisen ja otalampilaisen kiinnostus nopean
valokuidun saamiseksi tälle alueelle on herättänyt keskustelua osuuskuntapohjaisen hankkeen perustamisesta. Nurmijärven puolella Lepsämässä ja Valkjärvellä toteutunut osuuskunta on toiminut toista vuotta.
Kari Vitikainen on ollut selkiläisenä puuhamiehenä ja toteaa
valokuidun eduksi nopean ja vakaan nettiyhteyden. Sillä on
suuri merkitys mm. etätyötä tekevälle.
Vuosikokouksen jälkeen on mahdollista saada asiasta lisätietoa, sillä Valkjärven osuuskunnan alkuvaiheissa mukana ollut
yrittäjä Heikki Nykyri on kutsuttu paikalle.

Sirpa Nymanille tietokone on tärkeä
työväline ja kylän somevastaavalle nettiyhteyden sujuminen välttämätöntä.

Monitoimitalon viikko-ohjelma talvi 2016
Selintie 529, 03320 Selki
Päivä

Kello

Ohjelma

Maanantai

18.30-19.30

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

Tiistai

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.

Keskiviikko 17.30–19.00
Torstai

Perjantai

12.00-15.00

Torstaitupa, ruokailu ja toimintapäivä kyläläisille.
Eläkeläiset, talkoolaiset ja opiskelijat 5 euroa, muut 6 euroa
Ilmoittautumiset ja kyselyt Liisa Ali-Mattila p. 0400 798229
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 Johanna Ala-Paavola. Kyselyt p. 040 356 4512.

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 Heini Autti p. 044 040 3320 tai sähköpostilla
kylayhdistys.selki@gmail.com

Lauantai

Sunnuntai

Joko osaat – pieniä ompelutöitä ohjaajana Heini Autti
puh. 040 773 0969

12.00–13.00

Pyhis, seurakunnan toimintakerho alle 12-vuotiaille
Liisa Ali-Mattila puh. 0400 798 229 ja Marika Sivonen.

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

