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

Syntyperäiset selkiläiset paluumuuttajat Minna Malin ja ponipappa Masa viihtyvät taas kotoisissa maisemissa. 
Uusimmat tulokkaat, lagotto-koirat Tiuku ja Tuikku, touhuavat innolla mukana.  

Syyskauden harrastustoiminnat ovat jo osin alkaneet monitoimita-
lolla ja tapahtumien valmistelukin on hyvässä vauhdissa. Viikko-
ohjelmassa on monenlaista tarjontaa kaikenikäisille: uuden oppi-
mista, taitojen kehittämistä ja mukavaa yhdessäoloa niin selkiläisil-
le kuin naapurikyläläisillekin. 
   
Perinteitä vaaliva kekri-tapahtuma tarjoaa jatkoa viime vuoden 
suurta kiinnostusta herättäneelle viljanpuinnille. Nyt on kaivettu 
esiin vanha kotitarvemylly, jolla Erkki Räty aikanaan jauhoi rukiista 
leipäjauhot emännälle ja rehuviljoista karjanruokaa. Mylly kulkee 
monitoimitalolle traktorin peräkärryyn rakennettavalla alustalla.  
   
Maitolaituri on valmisteilla toivotuksi arpajaisvoitoksi. Se on haus-
ka muisto ajoilta, jolloin sellainen oli monen maatilan tiehaarassa. 
Nyt se voisi olla naapurusten tapaamispaikka, leikkimökki tai vaik-
ka roskiskatos.  
   
Arpajaiset ovat edelleen tärkeä keino varojen keräämiseksi, sillä 
vanhassa talossa riittää kunnostettavaa. Kesäksi saatiin hankittua 
monitoimitalolle edullisesti laadukkaita tuoleja, jotka kalustivat jo 
kesäkahvilaa. Kaksi kertaa viikossa toiminut kahvila kokosi run-
saasti kyläläisiä ja ohikulkijoita viihtymään yhdessä. 
   
Syksyllä yhteydenpitoa voidaan jatkaa viikoittaisissa harrastuk-
sissa, joissa voi kohentaa kuntoaan jumppaamalla, kehittää kä-
dentaitojaan kutomalla tai kokkaamalla tai saada mielenvirkeyttä 
kyläläisten tapaamisissa. Aktiivisemmat osallistujat voivat nykäistä 
mukaansa hitaammin innostuvan. 
 

Viikoittaisten kokoontumisten lisäksi kylällä tapahtuu muutakin 
mukavaa. Suomi 100- teeman innostamana nuorisoseurantalo 
Seppolan pihalla, tai rankkasateen sattuessa sisällä, syödään 
lauantaina 9.9 yhdessä omia eväitä talon tarjoamien kahvien 
kera. Halauspuumetsä kutsuu retkelle sunnuntaina 10.9 tutki-
maan luontoa lähietäisyydeltä. Tunnelmaa kohottavat sisarukset 
Saila ja Tuula laulullaan. Oma kylä tulee juhlavuonna tutummaksi 
näihinkin osallistumalla. 
 
Naapurikylä Lepsämään voi tutustua pyöräilemällä lauantaina 
9.9 sinne monenlaista markkinaluonteista ohjelmaa katsomaan. 
Jos on porukalla pyöräilijöitä, lähtö voisi olla monitoimitalolta klo 
10. Lepsämäläiset pyöräilevät puolestaan selkiläisten kekriin. 
 
Kun tuntuu siltä, että omien kotitöiden luota ei ehdi osallistumaan, 
löytyy avuksi kyläavustaja Uffe. Hänen työnkuvaansa kuuluvat 
myös tilausten mukaan kyläläisten pihatyöt ja siivoukset. Tieto-
koneavustajanakin hän on toiminut. Hänen työstään laskutetaan 
10 euroa tunnilta sekä matkakulut. Työstä sovitaan suoraan Uffen 
eli Ulf-Johan Virtasen kanssa puh. 041 487 2237.  
 
 
MUKAVAA JA VÄRIKÄSTÄ SYKSYÄ TOIVOTELLEN! 
Selin kyläyhdistys ry 
puheenjohtaja Sirpa Nyman puh. 040 750 7337 
varapuheenjohtaja Tapani Haasto puh. 0400 973 847 

Kulkeva mylläri ja maitolaituri tuovat perinteitä kekripäivään 



   

 

 
 

Pikkutytöstä perheen kanssa kylätoiminnassa mukana ollut Minna Malin on pa-
lannut takaisin kotikulmille Seisakkeentielle ja talkoilee taas, nyt kylähallituksen 
uusimpana jäsenenä.  
 

Kesäkahvilan asiakkaat saivat herkutella myös silmillään Minnan leipomia hyyte-
lökakkuja lusikoidessaan, kuten kuvasta näkyy.  Minna osaa käyttää luonnonan-
timia paitsi ravintona myös käsityön materiaalina. Hän on työssä Sininauhaliitos-
sa kehittäjänä Green Care- luontolähtöistä kuntoutusmenetelmää käyttäen. 
Sotejärjestöjen työntekijöitä ohjaamaan lähtiessään hänellä saattaa olla auto-
kuormallinen luonnosta kerättyä materiaalia. 
 

Myös eläimet ovat Minnalle tärkeitä. Salla Ali-Mattilan Frida-ponilla hän opetteli 
ratsastamaan ja tutustui samalla Fridan varsaan Masaan. Kun Salla muutti Lon-
tooseen, muutti Masa Minnan hoiviin kylän toiselle laidalle. Minnan opiskelujen 
jälkeen tämä parivaljakko asui muutaman vuoden Varsinais-Suomessa. 
 

Kotiinpaluu oli Masallekin mukavaa. Sillä ei ole ratsastettu, mutta kärryajeluilla 
käydään ja entisten tallipihojen kohdalla Masa hirnahtaa moikat. 25-vuotias oripappa on vielä voimissaan ja 
voi uhitella muille, mutta Minnaa se tottelee nöyrästi. 
 

-Selissä on mukava asua, tämä on pieni kylä ja täällä on hyvä henki. Tämä on meidän koti, Minna toteaa.  
Sallakin on palannut perheineen Suomeen, joten Masan tutut ovat taas koolla. 

Kesäkahvilassa viihdyttiin 
Monitoimitalolla kesä-heinäkuussa kahdesti viikossa pidetty ke-
säkahvila toimi mukavana olohuoneena kyläläisille. Toiminnasta 
vastasi vuoroillaan kahdeksan aikuista talkoolaista ja kolme ke-
säsetelillä palkattua nuorta. Kävijöitä oli yhteensä 400. 
 

Kahvilan leivonnaisissa otettiin erityisesti huomioon erilaiset ruo-
ka-aineongelmat. Kahvilahuone kalustettiin kodikkaaksi, pöydillä 
oli pitsiliinat ja kukkia. Kyläyhdistys kiittää kävijöitä ja suunnitte-
lee jatkoa ensi kesälle. 
 

Kesäkahvilassa viihtyivät Rauli Saarikoski, Olavi Vauromaa, Marita 
Vauromaa ja Anja Saarikoski.  

Palveluliikenne vie viikoittain asioille kirkonkylään ja Nummelaan  
Palveluliikenne on kaikille kuntalaisille tarkoitettua joukkoliikennettä. Kaikilla reiteillä kuljettajalla on mahdolli-
suus kutsusta poiketa hakemaan kotoa / viemään kotiin. Poikkeaminen on maksutonta.   
 

Tiedustelut ja kutsut tilataan soittamalla kuljettajalle. Maksu on 3 euroa suunta. Alle 12-vuotiaat maksutta. 
 

Kirkonkylän palveluliikennettä hoitaa Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy puh. 
050 432 7835. Ajopäivä on maanantai. Reitti: klo 9.00 Siippoo Neste, kehätie, Selin-
tie, Nummenpääntie (tarvittaessa), Lepsämäntie (tarvittaessa), Haimoonraitti jne. 
Paluu klo 11.05 kirkonkylä Linjala. 
 

Nummelan palveluliikennettä hoitaa Taxiline Koskinen Oy puh. 050 358 1832. Ajo-
päivä on keskiviikko. Reitti: klo 9.15 Otalammen koulukeskus – Selintie, Haimoon-
raitti jne. Paluu klo 12.00 Nummela Linjaportti. 

Dokan rekkaralli harmittaa 
Dokalla asioivien rekkojen jonotus Selintiellä on koettu liikenteen haitaksi. Kyläyhdistystä pyydettiin apuun. 
Puheenjohtaja Sirpa Nyman keskusteli asiasta toimitusjohtaja Risto Lehikoisen kanssa, joka lupasi puuttua 
ongelmaan yhteistyökumppaneiden kanssa. Hän kertoi, että ongelma johtuu osittain rakennustöistä Dokan 
alueella. Lehikoinen pyysi ottamaan jatkossakin yhteyttä, jos he aiheuttavat ongelmia kylällä. 

Paluumuuttajasta toimelias talkoolainen 

Siivoustalkoot monitoimitalolla lauantaina 16.9 klo 10 alkaen 
Syyskunnostusta, ikkunanpesua, verhojen silitystä ym. Töitä riittää useallekin tekijälle. 
Talkoolaisille makkara ja kahvimuonitus sekä sauna lämpimänä. Tervetuloa! 



 

 

KEKRI 

SELIN MONITOIMITALOLLA Selintie 529 
lauantaina 7.10.2017 klo 12—15 
Sadonkorjuujuhlan perinteisiä herkkuja 

 
Puurojauhojen jauhatusta  
vanhalla kotitarvemyllyllä 
työnäytöksenä klo 12.30 ja 14.00  
 
Myyntipöydillä syksyn satoa:  
kasviskärrystä lähialueen juureksia ja kasviksia, myös luomuna 
Hennolan jauhoja ja leivonnaisia 
Herrakunnan karitsan-, vasikan- ja possunlihaa, lampaantaljoja 
Mainio Puutarhan luomujuureksia ja vihanneksia  
Nummitarhan hunajatuotteita 
Ollikkalan Olkipossun tuoretta lihaa ja makkaroita 
 
Pöytiä myös kädentaitajille ja kirpputorimyyjille. 

Puffetissa kasviskeittoa, uutispuuroa ja kahvin kanssa kor-
vapuusteja. Tietysti myös makkaraa ja lettuja. 

Maitolaituri arpajaisten päävoittona: koristeeksi, leikkimökiksi 
ym. käyttöön. 
 

Kylän paras leipuri-kisassa etsitään parasta ruokaleipätaita-
jaa. Yleisö äänestää parhaan leivän maistinpalojen perusteella.  

Kuvitettu tarinakirja kylätoiminnan noususta leivänjuuren avulla: 
nuorisokirjailija Esko-Pekka Tiitinen, Kotikuusen kainalossa. Myynti 
kekrissä 20 €.  

Löytyykö Selistä vanhaa leivänjuurta? Kerro kekrissä. 

Myyntipaikkavaraukset, kyselyt ja ilmoittautumiset s-posti  
kylayhdistys.selki@gmail.com tai Sirpa Nyman puh. 044 040 3320 
 
Autopaikoitus Dokan pysäköintialueella 
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN, OSTAMAAN JA MYYMÄÄN LÄHITUOTTEITA 

Halauspuumetsässä lauletaan  

Halauspuumetsässä, Lepsämäntie 304, ihaillaan syk-
syistä luontoa sunnuntaina 10.9 klo 11-13. Sisarukset 
Saila ja Tuula laulavat Suomi 100-teeman kunniaksi. 
Laavulla voi paistaa omia makkaroita ja kahvia on tar-
jolla.  

Pyöräilyä Lepsämään 
Lepsämän kyläpäivää vietetään nuorisoseurantalo Tou-
kolassa lauantaina 9.9 klo 10-14. Selkiläiset voivat pyö-
räillä sinne. Porukalla voi lähteä monitoimitalolta klo 10. 
Lepsämäläiset pyöräilevät puolestaan kekrinä Selkiin.  

Yhdessä syömään Seppolaan 
Nuorisoseura kutsuu kyläläisiä syömään yhdessä     
lauantaina 9.9 klo 20 Seppolan pihamaalle Seppolan-
tie 32. Omien eväiden painikkeeksi tarjolla on kahvia. 

Isänpäivälounas 
katetaan jälleen sunnuntaina 12.11 klo 12-15. 
Selin monitoimitalolla.  
Kyläyhdistys tarjoaa perinteisiä herkkuja.  



   

 

           
Monitoimitalon viikko-ohjelma syksy 2017 

  Selin�e 529, 03320 Selki 

 
Päivä  kello    ohjelma 

Maanantai 19.00-20.00  Dance-Fitness, aerobinen tanssiliikuntatunti. Alkaa 25.9. 
     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. Alkaa 26.9 

 

  17.30-19.00  4H:n kokkaus- ja kädentaitokerho. Ohjaajina Heidi Kupari ja Inka 

     Kettunen. Tiedustelut Vihdin 4H-yhdistys p. 09-2247737. 
 

Keskiviikko18.00-20.00   Joko osaat-illat, Opetellaan toivottuja käytännön aiheita eri osaajien 

     opastuksella. Toiveet ja ilmoittautumiset p. 0400 798229 Liisa Ali- 
     Mattila. Alkaa 4.10 korvapuustien leivonnalla. 
 

Torstai  12.00-15.00  Torstaitupa, ruokailu ja toimintapäivä kyläläisille. Alkaa 28.9. 
     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  Veny,ely- 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. 

 

Perjantai  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. 

 

Sunnuntai 17.00-18.00   Pyhis seurakunnan toimintakerho alle 12-vuotiaille, pienimmät oman 

     aikuisen kanssa. Ohjaajina Liisa Ali-Mattila puh. 0400 798229 ja 

     Marika Sivonen. Syyskausi 8.10 – 26.11. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Monitoimitalon tiloja voi varata kokouksiin ja juhliin yms. Kyselyt Sirpa Nyman p. 044 040 3320 

tai sähköpostilla kylayhdistys.selki@gmail.com 

 

Kirjastosta voi lainata omatoimisesti kirjoja ja dvd-levyjä talon aukioloaikoina. Lainaukset 
merkitään eteisen pöydällä olevaan vihkoon. Tiedustelut Liisa Kernen puh. 0500 894 334. 

 

Selin kyläyhdistys ry, SELIN MONITOIMITALO, Selintie 529. 03320 Selki 
www.selki.fi sähköposti: kylayhdistys.selki@gmail.com. 

Facebook: www.facebook.com/groups/Selkin/ 


