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Uusia selkiläisiä Metsäläntiellä. Timo ja Heidi Huupposen pihatarhassa keväiset poronvasat Tähti ja Salama totuttelevat
etelän vesikeleihin. Timo opettaa niitä valjaisiin ja rekiajoon, jospa joulupukki joskus pääsisi täälläkin oikealla kyydillä
lahjoja jakamaan.

Suomi 100-juhlavuosi - Selissäkin satavuosia
Suomen itsenäisyyttä ennakoi viime vuosisadan alussa aktiivinen yhteisöllinen toiminta. Selissäkin tapahtui
monenlaista: kyläkeskusta siirtyi Nummenpääntieltä
rautatien rakentamisen myötä pysäkin lähelle. Kansakoulu perustettiin 1903 ja koulutalo, nykyinen monitoimitalo, rakennettiin 1905. Osuustoiminta-aatteen myötä tulivat osuuskaupat ja –pankki .

Sukella talveen laavulla- valtakunnallinen metsäretki
tehdään Selissä 11.2 Halauspuumetsään. Talviseen
luontoon mennään patikoiden tai suksilla, jos vain lunta on riittävästi.

Avoin kylä-tapahtuma ja kesäkahvilan avajaiset ovat
10.6 ja elokuussa Syödään yhdessä ulkona. Keväällä
opiskellaan puutarha-asioita ja syksymmällä taas juhliSelin Nuorisoseura perustettiin 1907, 110 vuotta sitten taan kekriä ja isänpäivää. Monipuolinen viikko-ohjelma
ja seurantalo valmistui v. 1914. Monipuoliseen toimin- tarjoaa yhteistä puuhailua kaikenikäisille ja uusillekin
taan osallistuivat kaikenikäiset kyläläiset niin tilanomis- tekijöille on tilaa.
tajat kuin työntekijätkin. Selkiläisellä kylätoiminnalla on
siis vahvoja perinteitä yli sadan vuoden takaa.
Kyläkirjastoon on karttunut runsas ja monipuolinen
Tänä vuonna järjestetään Selissä valtakunnallisiin tee- kirjavalikoima, lapsillekin oma hyllystö. Myös dvdmoihin liittyviä tapahtumia ja muistellaan omaa kylähis- elokuvia on tarjolla. Kirjoja pääsee valikoimaan talon
toriaa. Niihin kutsutaan kaikkia kyläläisiä mukaan, tutoiminta-aikoina.
tustumaan ja toimimaan yhdessä.
Kyläavustaja työskenteli viime vuoden pääasiassa monitoimitalossa. Hänen työkautensa nyt päättyessä uutKatsaus entiseen ja suunta uuteen
ta kyläavustajaa etsitään auttamaan enemmän myös
Kyläkokouksessa Runeberginpäivänä 5.2 kerrataan
kyläläisiä. Uuden tekijän löydyttyä, hänestä tiedotetaan
viime vuoden kyläyhdistyksen toiminnat ja tilinpäätös. heti kyläläisille.
Tämän vuoden suunnitelmat ja henkilövalinnat pääte- Nähdään monitoimitalolla!
tään yhdessä uuden toimintavuoden pohjaksi.
Selissä 1982 kuvattu tv-ohjelma Kyläkirje taltioi monitoimitalon vilkasta kerhotoimintaa. Siitä katsotaan osa. Selin kyläyhdistys ry
pj Tapani Haasto puh. 0400 973 847
Kuka olikaan silloin askartelemassa, kutomassa tai
tanhuamassa?
varapj Ingmar Wessberg puh. 0400 800 136
Kyläkirjeen julkaisija on Selin kyläyhdistys ry. Toimitus Liisa Ali-Mattila, taitto Arja Parttimaa

SELIN NUORISOSEURA 110 VUOTTA
Virkeä ja vetreä Selin nuorisoseura ry on jo aikuisten iässä,
mu a toiminta jatkuu edelleen muutaman vuoden hiljaiselon
jälkeen.
Nuorisoseuran tärkein toimi on 103 vuo aan nuorisoseurantalo Seppolan ylläpitäminen ja kunnostus. Siihen uusikin, vasta
vali u hallitus kaikin voimin pyrkii
Hallituksen puheenjohtajaksi vali!in Raimo Mustonen, varapj
Ingmar Wessberg, sihteeri Ma! Heikkilä, rahastonhoitaja Sirpa
Nyman, Teijo Vahtera, hallituksen jäsen.
Seppolan seinäremon! jatkuu edelleen suunnitelmien mukaan. Kentän kunnostustyöt etenevät
myös vauhdikkaas . Kiitos tästä kaikesta kuuluu ahkerille talkoolaisille. Mukaan pääsee ilmo autumalla puhelimitse Ingmar Wessbergille 0400-800136 tai saapumalla paikalle, kun rempparyhmä
kokoontuu. Jäseneksi voi lii yä, jäsenmaksua ei ole, mu a toimintaa voi kanna aa maksamalla 10
e lille Selin Nuorisoseura ry Fi5420 0440 0500 95. Rahat käytetään mm sähkömaksuihin, remon!kuluihin jne.
Facebookista löytyy ryhmä www.facebook.com/groups/Seppola jossa edotetaan tapahtumista,
ja albumeista löytyy kuviakin. Tervetuloa ryhmään keskustelemaan menneistä ja tulevista Seppolan tapahtumista. Vuonna 2016 Seppolan tapahtumia oli Pääsiäisvalkiat, Kevätpäivän keikaus, Heinäkuun kuperkeikka, Tanssit, Karaoketanssit ja Joulujuhla. Lisäksi kyläyhdistyksen Kekrijuhlassa oli
varainkeruuhuutokauppa Seppolan hyväksi. Seuraava Selin ns. järjestämä tapahtuma on Pääsiäisvalkiat, poltetaan pääsiäiskokko ja kahviossa tarjolla ruokaa ja juomaa.
Tervetuloa mukaan toivo aa Selin nuorisoseuran väki.

Kyläavustajaa etsitään
Heini Autti on toiminut vuoden kyläavustajana Selissä. Nyt pesti
päättyi ja hänelle etsitään seuraajaa. Palkkatuen edellytyksenä
on kahden vuoden työttömyys, joka katkeaisi vuoden työrupeamalla.
Eniten töitä on monitoimitalolla, jonka kunnossapito siivouksineen olisi kyläavustajan tehtäviä. Myös kyläyhdistyksen toiminnassa ja tapahtumien järjestämisessä hän on mukana. Heini on
saanut nyt komerot ja varastot siivottua, joten seuraaja ehtisi
enemmän kyläläistenkin avuksi.
Kyläavustajien tehtäväkuvauksessa puhutaan ns. jokamiestason
töistä: pihatyöt, siivous, pienet korjaustyöt. Ammattilaisten työssä ei saa kilpailla. Heinin erikoisosaamista on ompelu, jota hän
teki niin monitoimitalossa kuin kyläläisillekin.
Kylätoiminta ry:n ohjeiden mukaan kyläläisiltä perittävä tuntitaksa on 10 euroa. Kyläyhdistys toimii työnantajana ja Suomen
kylätoiminta ry työllistämishankkeen paperisodasta vastaavana.

Heini Autti esittelee hyvälaatuista tummansinistä kangasta, jonka kyläyhdistys sai lahjoituksena. Hän on ommellut jo yhdelle tarjoilupöydälle siitä lattiaan asti ulottuvan hupun,
jonka päälle sopii niin juhlavan valkoinen
kuin värikkäämpikin pöytäliina juhlatilaisuuksiin.

Äitienpäivälounas monitoimitalolla 14.5. otalampilainen Pop Up ravintola Mama´s järjestää

Selkiläisten kyläkokous
sunnuntaina 5.2.2017 klo 14.00
monitoimitalolla Selintie 529
Runeberginpäivän
torttukahvit
----------------------------------

Uudenvuoden orvokki Malinin
Minnan pihalla

Selin kyläyhdistys ry:n vuosikokous
Sääntömääräiset asiat:
Vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös
Vuoden 2017 toimintasuuunnitelma ja talousarvio
Henkilövalinnat kylähallitukseen
------------------------------------------------------

Kylätoimintaa 19801980-luvulla
Pikku Kakkosen, Selissä 1980 ja 1982 kuvatun
Kyläkirje-ohjelman, monitoimitalon kerhotoimintaa
kuvaava osuus dvd-esityksenä
Tervetuloa kokoukseen ja kertaamaan muistoja
monitoimitalon toiminnan alkuajoilta
Suomi 100 –teematapahtuma Selissä

Sukella talveen laavulla
lauantaina 11.2 klo 12-14
Retki Halauspuu-metsän laavulle Lepsämän e 304
pa koiden tai suksillakin monitoimitalolta, jos lunta
on tarpeeksi.
Autoille parkkipaikka metsä en alussa
Tutustutaan talviseen metsäluontoon, juodaan nokipannukahvit ja mehut
pullan kera sekä paistetaan omia eväsmakkaroita.
Retken järjestää ja kahvit tarjoaa Selin kyläyhdistys
Tervetuloa!
Halauspuu metsään voi tutustua osoi eessa www.halauspuu.ﬁ
Seurakunnan perinteinen kylätapahtuma

Selin kinkerit
keskiviikkona 8.2 klo 18.30
Räyhällä Rii a ja Mikko Lammenojalla Nummenpään e 1037
Mukana pastori Jari Hiekkanen ja kan ori Ulla Eho-Saario

Monitoimitalon viikko-ohjelma talvi 2017
Selintie 529, 03320 Selki
Päivä

kello

Maanantai 19.00-20.00
Tiistai

10.00-12.30

17.30-19.00
Keskiviikko18.00-20.00

Torstai

Perjantai

Lauantai
Sunnuntai

ohjelma
Dance-Fitness, aerobinen tanssiliikuntatunti. Ohjaajana
ryhmäliikunnanohjaaja Mervi Räisänen. Tiedustelut p. 040 720 0943.
Hiiden Opiston kankaankudonta. Kudonnan perusopetusta.
Opettajana Jaana Korte. Kutomassa voi käydä muinakin aikoina.
Kyselyt Hiiden Opistosta p. 09 2242 2787..
4H:n kokkaus- ja kädentaitokerho. Ohjaajina Henna ja Heidi
Kupari. Tiedustelut Vihdin 4H-yhdistys p. 09-2247737.
Joko osaat-illat, Opetellaan toivottuja käytännön aiheita eri osaajien opastuksella. Toiveet ja ilmoittautumiset p. 0400 798229 Liisa AliMattila.

12.00-15.00

Torstaitupa, ruokailu ja toimintapäivä kyläläisille.
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.

19.00-20.30

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

10.00-12.00

Perhekerho. Lapsille leikkipaikkoja, vanhemmille kahvit. Järjestäjä
Selin kyläyhdistys. Kyselyt ja ilmoittautumiset Heidi Huupponen
p. 0503 522979 tai heidi@kotitallihersir.net.

18.00-21.00

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

Monitoimitalon kyläkirjastosta saa lainata luettavaa ja dvd-elokuvia lahjoituksena saadusta monipuolisesta valikoimasta. Eteisen pöydällä on lainaustietoja ja vihko, johon omatoimisesti merkitään lainat ja palautukset. Kirjasto on käytössä talon toiminta-aikoina mm torstaina ja maanantai- ja tiistai-iltoina. Tiedustelut Liisa Kernen p. 0500 894334.
______________________________________________________________________________
Selin kyläyhdistys ry, SELIN MONITOIMITALO, Selintie 529. 03320 Selki
www.selki.fi
sähköposti: kylayhdistys.selki@gmail.com.
Facebook: www.facebook.com/groups/Selkin/

