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Puintinäytökseen kekrinä on valmistauduttu kaurapellolla ennen leikkuupuimurin käyntiä. Pauli Räty lyö seipäitä pystyyn
kangellla tehtyyn reikään ja Raimo Mustonen nostelee niitettyjä kauroja seipäille kuivumaan. Vanhan puimakoneen kuntoa
on testattu vuosikausien varastoinnin jälkeen ja hyvin toimii.

Kaurapuuron aineksia vanhoilla työtavoilla Selin kekrissä
Kekriä vietetään Selin monitoimitalolla lauantaina 1.10.
Pääteemoina ovat puin näytös vanhaan tapaan ja valtakunnalliseen siivouspäivään lii yvät kirpputori- ja vaihtopöydät. Sadonkorjuun tuo eita löytyy niin myyn pöydiltä
kuin kei olautasiltakin.
Puin näytöksessä kauraa puidaan 60 vuo a vanhalla puimakoneella. Raimo Mustosen ladossa säily ämä Esapuimakone on hyvässä kunnossa keltaista väriä myöten.
Puitava kaura on niite y ja noste u seipäille, vih läisi äin
laposiin, kuivumaan. Monitoimitalolla Pauli Räty pitää puinnäytöksen kaksi kertaa klo 12.30 ja 14.00. Masinis na vanhan traktorinsa kanssa toimii Pen& Romo.

Kylän paras tuunaaja-kisaan odotetaan käy ötarvikkeiden
uudistajien oivalluksia. Tuunatut tuo eet asetellaan kekrin
kävijöiden äänestykseen arvioitavaksi. Eniten ääniä saaneen
tuo een tekijä saa Selin paras tuunaaja arvonimen.
Arpajaisvoi oina ovat talkoomiesten valmistamat pihapöydät aikuisten ja lasten kokoina.
Viikko-ohjelmassa uu a ja vanhaa.

Monitoimitalon viikko-ohjelma on pääosin ennallaan. Joko
osaat-illassa keskiviikkoisin valmistetaan toivei en mukaan
ruokia ja leivonnaisia eri osaajien opastuksella. Niitä si en
tarjoillaan torstaitupalaisille, mu a tekijätkin saavat maisViljankorjuuseen lii yviä muitakin vanhoja työvälineitä mm. aisia.
varstat, tuodaan nähtäväksi.
Perhekerhoa pidetään perjantaisin kyläyhdistyksen voimin,
Syyssiivouksessa lajitellut ylimääräiset tavarat voi tulla
myymään tai vaihtamaan kekrin ilmaisille kirpputoripöydille. Paikkoja on sisällä ja ulkona.

seurakunnan kerhon jäädessä tauolle. Kerhon ohjelma
muotoutuu kävijöiden mukaan kotona olevien lasten ja
vanhempien yhteiseksi iloksi.
TERVETULOA taas yhdessä toimimaan!

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

Toimeliaat Sepposet grillaavat ja remontoivat
Muu oautolla yritystoimintaan
-Yri äminen alkoi muu ohommista, joita tein toisille.
Si en tuntui viisaammalta perustaa oma ﬁrma. Ja sen
jälkeen peruste&in Vihdin Erikoispuhdistus, joka vieläkin
toimii jos kysyntää on, Petri kertoo.
Ka jan poika oli ollut grillillä töissä oman työn ohella ja
siitä tuli innostus liikkuvan grillin perustamiseen. Huh kuussa peruste u Dogs&Deli on saanut suuren suosion ja
kehuja maukkaista hampurilaisistaan ja muusta pikkusyötävästä jota autosta myydään.
Ka jalla on pitkä kokemus kei&ö- ja ravintolatöistä, mm
Stockmanin Herkun ja Mealsin perehdy äjänä ollessaan.
Datanomin koulutuksen jälkeen työtehtävät ovat muu uneet, mu a kokkaustaito ja tehokkuus toimivat nyt grilliautossa.
Petri ja Katija Sepponen grilliautonsa tiskillä kotipihalla Kasvikset esikäsitellään, silputaan ja marinoidaan kotona.
Ka ja toteaa olevansa tarkka siitä, e ä kaikki tuo eet
Osuusliike Auran en sessä myymäläkiinteistössä Selissä
ovat tuoreita. Petrin osuutena on marinoida sipulit ja tehasuvilla Ka ja ja Petri Sepposella on monta rautaa tulessa. dä maustekas kkeet. Myyn työssä on heidän lisäkseen
Keväällä peruste u liikkuva grilli vie heitä viikonloppuisin neljä ihmistä tarvi aessa apuna.
ympäri Etelä-Suomea ja vakitöiltä jäävä vapaa-aika reGrilliautolla kierretään Helsingin Ke erä-kioskien paikoilmontoidaan vanhaa kiinteistöä ja pihaa.
la, tapahtumissa ja yksityis laisuuksissakin. Vih läiset
Selkiin Sepposet muu&vat kuusi vuo a si en.
ovat saaneet maistaa Sepposten tuo eita juhannusjuhlilla
- Kun sopivaa taloa ei löytynyt toivotun matkan päästä,
ja Vuosisatamarkkinoilla.
laajenne&in reviiriä ja eräänä pimeänä marraskuun iltana Joskus voitaisiin pitää Selissäkin autoa avoinna, e ä kylätul in tutustumaan tähän kiinteistöön, Ka ja kertoo.
läiset pääsevät tutustumaan, Petri kaavailee.
-Ystävät ihme elivät miten minä, kuudennen polven kau- Remon% jatkuu
punkilainen muutan maalle, hän nauraa. Mu a onhan
Vanhaa rakennusta on remontoitu ulkopuolelta ja vähän
tämä kylän keskustaa, katuvalot ja päällyste y e.
sisältäkin. Pihan puolella on uusi eteinen ja iso terassi.
Pitkä työmatka on toisaalta hyvä keino nollata ajatukset
Nurmikkoalueen reunamilla on uusia istutuksia ja kasvipäivän kiireistä.
maita. Komea vadelmatarha on lähtenyt kasvuun yllätykPetri on asunut parikymmentä vuo a Amerikassa ja kiin- senä löytyneistä puutarhavadelman varsista.
nostus isoihin amerikkalaisiin autoihin jatkuu edelleen.
Nyt Sepposet suunni elevat alakerran rakentamista itselNytkin on varastossa parkkeera una kaksi suurta meno- leen asunnoksi.
peliä.

Ko)juhlaan vuokra-as)at monitoimitalolta
Monitoimitalon runsas as avalikoima on nyt paka u 20 kappaleen
eriin muovilaa koihin. Yhteensä as asto rii ää 80 hengen laisuuksiin.
Juhlavat kahvikupit on saatu Martoilta ja vihreäreunaiset lautaset
sekä ruokailuvälineet lahjoituksena en seltä ravintolalta.
Kyläyhdistys tarjoaa niitä kyläläisille ko juhliin pientä vuokraa vastaan. 20 hengen kahvitarjoiluun
as asto maksaa 12.50 euroa. Ruokalautanen välineineen 11 euroa ja kei olautanen 9 euroa. Tarkempi hinnasto löytyy kyläyhdistyksen ne&sivuilta www.selki.ﬁ.
Vuokrausta hoitaa Heini Au& puh. 044 040 3320

Kyläpyöräily Lepsämään 17.9

Kävelyretki halauspuumetsästä Aksun mökille

Syksyinen pyöräretki tehdään Selistä
Lepsämään lauantaina 17.9. Samalla
tutustutaan Lepsämä-päivien tarjontaan. Yhteislähtö monitoimitalolta
klo 10.
Lepsämäläiset puolestaan pyöräilevät
Selkiin Kekri-juhlille 1.10.

Lepsämäläisten ja selkiläisten kävelyretki tehdään
lauantaina 8.10.
Lähtö Perkolan päremökiltä Lepsämän e 304 klo 10. Kävellään Halauspuumetsän laavulle, jossa voi paistaa omia makkaroita. Metsäpolkua pitkin jatketaan erakko-Aksun mökille. Pen& Lahdenvuo kertoilee matkalla historian vaiheita
tällä alueella.

KEKRI

SELIN MONITOIMITALOLLA Selintie 529

lauantaina 1.10.2016 klo 12—15
Sadonkorjuujuhlan perinteistä ohjelmaa:

Vanhanajan kauranpuintia työnäytöksenä klo
12.30 ja 14.00

60-vuotias puimakone käyttövoimana vanha Ferguson traktori.
Puintimiehinä Pauli Räty ja Pentti Romo.

Myyntipöydillä syksyn satoa:
kasviskärrystä lähialueen juureksia ja vihanneksia, myös luomuna,
Hennolan leivonnaisia ja jauhoja,
Herrakunnan karitsan-, vasikan- ja possunlihaa, lampaantaljoja,
Nummitarhan hunajatuotteita ym.

Siivouspäivän teemana kirpputorimyyntiä ja vaihtopöytä.
Ilmaiset paikat sisällä ja ulkona

Puffetissa
Lapsille

liha- ja kasviskeittoa, makkaraa, lettuja, pullakahvit, -mehu ja –tee

talutusratsastusta ja pomppulinna

Arpajaisissa pihaan pöytäryhmät aikuisten

ja lasten kokoina, ym mukavaa

Kylän paras tuunaaja-kisa

Tee vaatteesta tai käyttötavarasta uudenlainen käyttöösi sopiva.
Tuunatut tuotteet asetetaan näytteille kekrin kävijöiden arvioitavaksi. Eniten
ääniä saaneen tuotteen tekijä palkitaan Selin parhaaksi tuunaajaksi. Äänestäjien kesken arvotaan myös palkinto.

Myyntipaikkavaraukset, tuunaaja-kisaan ilmoittautuminen ja kyselyt:
Heini Autti puh. 0440 403 320
tai s-posti: kylayhdistys.selki@gmail.com
Autopaikoitus Dokan pysäköintialueella
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN, OSTAMAAN JA MYYMÄÄN LÄHITUOTTEITA!

Sohvinkulman huutokauppa 1.10 klo 15

monitoimitalon pihamaalla

Aluksi huudetaan Seppolan seinäremontin hyväksi lahjoitettua tavaraa.
Ilmoitukset lahjoituksista Sirpa Nymanille puh.040 750 7337
Sohvinkulmassa huonekaluja, astioita, keräily- ja käyttötavaraa.
TERVETULOA TUKEMAAN SEINIÄ JA TEKEMÄÄN LÖYTÖJÄ!

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

kello

Maanantai 19.00-20.00
Tiistai

Perjantai

Dance-Fitness, aerobinen tanssiliikuntatunti. Alk. 12.9. 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. Alk. 6.9.

17.30-19.00

4H:n kokkaus- ja kädentaitokerho. Ohjaajina Henna ja Heidi
Kupari. Tiedustelut Vihdin 4H-yhdistys p. 09-2247737. Alk. 30.8.

Keskiviikko18.00-20.00

Torstai

ohjelma

Joko osaat –keittiökerho, kokataan ja leivotaan toivottuja aiheita
eri osaajien opastuksella. Alk. 28.9., ilmoittautumiset p. 0400798229/
Liisa Ali-Mattila. Alk. 28.9.

12.00-15.00

Torstaitupa, ruokailu ja toimintapäivä kyläläisille. Alkaa 29.9.
Eläkeläiset, talkoolaiset ja opiskelijat 6 euroa, muut 7 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. Alk. 1.9.

19.00-20.30

Lukupiiri, kk:n 1. torstai. Liisa Kernen p. 0500 894334. Alk. 8.9.

9.00-11.00

Perhekerho, kerhoon voi tulla ilmoittamatta. Järjestäjä Selin
kyläyhdistys. Kyselyt p. 050 5730 250/Susanna Toppinen. Alk. 9.9.

18.00

Yhteinen kävelylenkki, lähtö monitoimitalolta. Alk. 9.9.

19.00-21.00

Lenkkisauna. Naiset 19-20, miehet 20-21. Varaukset
Ingmar Wessberg p. 0400 800 136.

Lauantai

Ei viikoittaista ohjelmaa.

Sunnuntai

Ei viikoittaista ohjelmaa.

Lauantaisin ja sunnuntaisin tiloja voi varata kokouksiin ja juhliin yms.
Kyselyt Heini Autti p. 044 040 3320 tai sähköpostilla kylayhdistys.selki@gmail.com
______________________________________________________________________________
Selin kyläyhdistys ry, SELIN MONITOIMITALO, Selintie 529. 03320 Selki
www.selki.fi
sähköposti: kylayhdistys.selki@gmail.com
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