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Kesäkahvilaa pidetään taas monitoimitalolla kesä-heinäkuussa keskiviikkoiltaisin ja lauantaina iltapäivisin. Kahvilassa
saa kesätöitä kaksi nuorta kunnan kesäsetelin ja osuuspankin kesätyöpaikan avustuksella. Selkiläinen Jimi Tontti on toiminut jo vuosien ajan partiossa ja on valmis järjestämään ohjelmaa kesäkahvilassa käyville lapsille. Ensin pitää siivota ja
järjestellä leikkipaikat kuntoon talven jäljiltä. Toisena kesätyöntekijänä jatkaa viime vuodelta tuttu Pinja Ahonen.

Kevään ja kesän tapahtumia kylällä

Monitoimitalolla, Seppolassa ja tienvierilläkin tavataan ja talkoillaan kevään ja kesän aikana useasti. Tervetuloa joukkoon viihtymään ja toimimaan yhdessä muiden kyläläisten kanssa!
Puutarhaillassa keskiviikkona 18.5

Kevätkutsut Seppolassa lauantaina 21.5

monitoimitalolla vaihdetaan taimia ja keskustellaan puutarhan perustamisesta ja hoitamisesta käytännön harrastajien johdolla. Vaikkei omia tuomisia olisikaan, voi sieltä löytää monivuotisten kukkien alkuja omaan pihaan. >>

Nuorisoseurantalo Seppolan puuhaihmiset kutsuvat kyläläisiä lounaalle ja
työpajoihin. Keppihevosten ja puuautojen valmistuttua niitä pääsee kokeilemaan paikalle rakennetuilla testiradoilla. Kirppispöydillekin on paikkoja.
>>

Kesäkukkamyymälä

MMMM-jääkiekon kisastudio

aukeaa Samariassa kevätriehan yhteydessä 14.5. >>

on luvassa monitoimitalolla sunnuntaina 22.5 mikäli Suomi on mukana
finaalissa. >>

Tienvarsien siivoustalkoissa
kerätään Selintien ja Nummenpäätien reunoilta roskat jätesäkkeihin. Työhön lähdetään monitoimitalolta lauantaina 21.5 klo 10. Urakan lopuksi
kahvitellaan Seppolassa. >>

Kesäkahvila ja avoimet ovet monitoimitalolla lauantaina 11.6
Kesäkahvilan avajaiset pidetään lauantaina 11.6 klo 13 – 16. Samalla
osallistutaan Suomen Kylätoiminta ry:n organisoimaan Avoimet kylättapahtumaan. Kylätoimintaa tehdään näin tutuksi kautta Suomen.>>

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

Vuosikokouksen päätöksiä
Selin monitoimitalon kunnossapito ja toiminnan kehittäminen
on edelleen kyläyhdistyksen keskeisenä tehtävänä, todettiin
Selin kyläyhdistyksen vuosikokouksessa. Säännölliseen viikkotoimintaan, juhliin ja tapahtumiin osallistuu kaikenikäisiä lähialueen asukkaita.
Kyläavustajan saaminen työhön talkoolaisten avuksi tehostaa
niin talon kunnossapitoa kuin toiminnankin järjestämistä. Kyläläisetkin voivat tilata kyläavustajaa avuksi arkisiin askareisiinsa.

Kimmo Jalli, Liisa Kernen, Tarmo Shemeikka ja Juha Uusikartano sekä varajäsenet Ritva Juhantalo ja Timo Kernen.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Niina Sahramaa ja Ritva Luukkonen sekä varalle Mikko Toppinen ja Marja-Leena Malin.
Arto Sahramaa nimettiin selvittämään nykyisin kunnan omistuksessa olevan urheilukenttäalueen saamista kyläläisten käyttöön.
Kylähallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin varapuheenjohtajaksi Ingmar Wessberg, sihteeriksi Kari Vitikainen, rahastonhoitajaksi Kimmo Jalli, tiedottajaksi Liisa Ali-Mattila, talovastaaviksi Tapani Haasto ja Ingmar Wessberg, kirjastonhoitajaksi Liisa
Kernen ja some-vastaavaksi Sirpa Nyman. Heini Autti kylätyöhön

Edellisvuoden toiminnasta kokouksessa todettiin isojen tapahtumien kekrin ja isänpäivälounaan saaneen jälleen suuren suosion. Kesäkahvila kahdesti viikossa vakiinnutti myös paikkansa
kesätoiminnassa. Talon kunnostustöinä maalattiin sali valoisaksi
juhlatilaksi.
Kyläsuunnitelman mukaan tulevana vuonna kehitetään liikuntamahdollisuuksia ja selvitetään vanhan urheilukentän käyttöönottoa. Kesäkahvilan yhteyteen kehitellään suoramyyntitapahtumia.
Valokuidun Selkiin saaminen kiinnostaa ja asiaa selvitellään
otalampilaisten kanssa.

Suomen Kylätoiminta ry:n Työtä kylästä-hanke auttaa työttömien
työllistämisessä palkkatuen avulla kyläavustajiksi. Selkiläinen
Heini Autti sai tätä kautta vuoden pestin lähinnä talkoolaisten
avuksi monitoimitalon kunnossapitoon ja toiminnan järjestämiseen.
Ensimmäisinä tehtävinä on ollut perussiivousta komeroihin kertyneiden tavaroiden selvittelyssä. Toiminnan kasvaessa on hankittu ja saatu lahjoituksina mm astioita ja muuta tarvikkeistoa. Astioita onkin päätetty myös vuokrata esim. perhejuhliin. Vilkas viikkotoiminta teettää myös paljon töitä.
Selin kyläyhdistyksen puheenjohtajaksi kuluvalle vuodelle valittiin Monitoimitalon tehtävien lisäksi Heiniä voivat pyytää myös kyläTapani Haasto. Erovuoroiset kylähallituksen jäsenet Nina Martti- läiset avukseen arkisiin töihinsä. Työstä veloitetaan silloin 10
nen, Kari Vitikainen, Susanna Vanninen ja Ingmar Wessberg
euroa tunnilta.
valittiin uudelleen ja uutena Minna Malin. Varajäsenet Seppo AliMattila ja Jerry Patomeri valittiin uudelleen.
Muut kylähallituksen jäsenet ovat Liisa Ali-Mattila, Sirpa Nyman,

Kiinnostaako REKO-lähiruokaryhmä?
Facebookissa pyörii Reko-lähiruokaryhmä, jonka toimintaperiaatteena on ruokatarvikkeiden tilaaminen ryhmän kautta
suoraan tuottajilta. Toimitukset keskitetään jollekin päivälle, määrättyyn paikkaan. Vihdin Rekolla on jakopaikka nyt Nummelassa Hong Kongin pihalla.
Sirpa Nyman herättelee ajatusta, että jakelupaikka voisi olla monitoimitalon pihalla, jos kiinnostuneita löytyisi tarpeeksi.
Otalampilaiset ja haimoolaisetkin voisivat tulla Selkiin hakumatkalle.
Toinen mahdollisuus olisi perustaa lähiruokapiiri, joka ei liity Facebookiin, mutta silloin tiedonkulku ei ole yhtä helppoa,
kertoo Sirpa.
Hän laittaa kyselyn kiinnostuksesta Facebookin Selki-ryhmään, jossa voi kommentoida vapaasti. Tärkeätä olisi tietää mitä
tuotteita tällä tavalla haluttaisiin hankkia.
Palautetta voi tiputtaa myös kyläyhdistyksen postilaatikkoon Selintie 529, tai sähköpostiin kylayhdistys.selki@gmail.com.

Superkassipäivät 7 €/kassi 9.-14.5
Pikahuutokauppa klo 13
Tervetuloa!

Kevätrieha 14.5.
Kesäkukkamyymälä aukeaa !
Muurinpohjalettuja
Hunajaa (Nummitarhan hunaja)
Savukalaa (säävaraus)

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

Pihan ja puutarhan kunnostusvinkkejä Selin kyläyhdistyksen ja Haimoon Marttojen
Puutarhaillassa keskiviikkona 18.5 klo 17.30 monitoimitalolla.
Kotipuutarhan monivuotisten kasvien vaihtoa ”tuo tullessas, vie mennessäs”periaatteella. Kevätkylvöistäkin riittänee jaettavaa entiseen tapaan. Oudoillekin kasveille löytyy nimiä ja kasvatusohjeita.
Pihalta siirrytään sisälle kahville n. klo 18.00
Tämän kevään aiheina keskustellaan puutarhan perustamisen perusteista, lavaviljelystä ja omista onnistumisista/epäonnistumisista. Keskustelua ohjaavat ja neuvoja antavat Haimoon puutarhamartat Riitta Leino, Jasmin Paananen ja Mervi KannistoKallela

Tienvarsien siivoustalkoot lauantaina 21.5
Kokoontuminen monitoimitalolla klo 10. Lähdetään ryhmissä keräämään roskat pois Selintien ja Nummenpääntien reunamilta. Roskasäkkejä jaetaan valmiiksi teiden varsille.
Työhön kunnon hanskat ja mahdollisesti jonkinlaiset pihdit tai muu hyvä työkalu.
Päätteeksi talkoolaisille tarjotaan lounas Seppolan kevätkutsuilla.
Siisteistä tienpientareista pitävät nyt porukalla tervetuloa mukaan!

Kesäkahvila kutsuu jälleen kyläläisiä
Kesäkahvilan avajaiset monitoimitalolla lauantaina 11.6 klo 13 – 16.
Kahvila on avoinna kesä – heinäkuussa keskiviikkoisin klo 17 – 20 ja lauantaisin klo 13 – 16.
Tarjolla kahvin, teen tai mehun kera makeita ja suolaisia herkkuja, jäätelöä ym.
Suoramyyntiä, pihapelejä, lasten leikkipaikat ja lemmikkieläimiä vieraina.
Suomen kylätoiminta ry:n Avoin kylä tapahtumana liitytään koko maan kattavaan verkostoon kylien toiminnan esittelijänä ja kyläläisten yhteisenä toimintana oman elinympäristön kehittämisessä.
Tervetuloa viihtymään yhdessä!

MM-jääkiekon kisastudio monitoimitalossa
sunnuntaina 22.5 klo 20, mikäli Suomi pelaa finaaliottelussa. Ottelua katsotaan isolta kankaalta, kuten muutama vuosi sitten. Petri Tontti on luvannut asentaa laitteet katselukuntoon. Sitten
vain yhdessä jännittämään saako Suomi kolmannen MM-tittelin jääkiekossa tänä vuonna.

Savumerkkejä Seppolasta!
Tapahtuman tuotto käytetään Seppolan kunnostukseen ja ylläpitoon. Mukavasti onnistuneesta
illasta kiitokset kaikille osallistuneille.
Kevätkutsut Seppolassa
Seppolassa tapahtuu taas: lauantaina 21.5 klo
12–16 pidetään kevätkutsut. Toimintaa on sisällä
ja ulkona, työpajoissa tekemistä, kahviossa ruokailua ja kirpparipöytiäkin tarjolla.
Kevätkutsuilla valmistetaan keppihevosia, joiden
esteominaisuuksia pääsee kokeilemaan esteradalla. Toisessa paikassa rakennetaan puuautoja
ja – traktoreita. Niitäkin varten tehdään testirata.
Tarvikkeista peritään pieni maksu.
Kuin ennen vanhaan nuorisoseurantalo Seppolan takapihalta pöllähteli pääsiäislauantaina savumerkkejä viestittämään siellä tapahtuvasta
toiminnasta.

Kahviossa tarjoillaan keittolounas ja kahvin kera
makeita leivonnaisia. Grilli on kuumana pihalla,
sieltä saa suolaista makupalaa.

Kirppispöytiä saa pystyttää sisälle tai ulos.
Myyntipaikoista peritään 5 euroa. Taimimyyjiäkin
odotellaan paikalle.
Savua ja papatusta on tässäkin tapahtumassa
mukana, kun vanhoja koneita pääsee ihailemaan pihamaalla.
Kevätpihan parasta puuhaa, haravointia ja siiKokko oli kunnioitettavan kokoinen, kentän raivousta saa tehdä, ken haluaa. Omat hanskat ja
vauksista syntynyt vanha risukasa, johon Ingmar haravat pitää varata mukaan.
Wessberg toi vielä lisää tulenruokaa. Hieman
Pääsymaksua ei peritä. Tervetuloa!
kitsaasti syttyneet havut ja risut antoivat kunnon
Sirpa Nyman
savumerkit kylällekin tietona tapahtumasta.
Miljoona linnunpönttöä- kampanja sai lisää osallistujia rakennustalkoista, joita ohjasivat Timo
Kernen ja Ingmar Wessberg. Kaikista paikalle
tuoduista tarvikkeista valmistui uusia lintukoteja.
Ingmar lahjoitti verstaastaan valmiiksi sahatut
laudat ja niistä perittiin pieni maksu Selin n nuorisoseuralle Seppolan ylläpitoon.

Pääsiäisvalkeat monine toimintoineen houkutti
paikalle ennätysmäärän osallistujia vihtiläisten
lisäksi kauempaakin kutsun kuulleita. Kyläyhdistyksen muutama vuosi sitten aloittama perinne
jatkui hienosti.

Pikkutyttöjä kiinnosti eniten pieni suloinen poni,
jonka selkään pääsi ratsastusretkelle Anni Kettusen taluttamana.
Makkarat ja vaahtokarkit maistuivat Tarmo Shemeikan toimiessa ansiokkaasti grillimaisterina.
Kyläyhdistyksen naiset pyörittivät kahviota. Erityismaininnan ansaitsee Katija Sepposen gluteeniton ja munaton leivoskakku, joka sai suuren
suosion.

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

