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Perhekahvilan lapset ehtivät nauttia upeasta talvisäästä monitoimitalon liukumäessä ennen kuin vesisade vei lumet. Heidi
Huupposen johdolla kokoontuvassa perhekahvilassa käy lapsia ja vanhempia selkiläisten lisäksi Otalammelta ja Lepsämästä. Mukaan mahtuu vielä lisääkin väkeä. Perjantaisin klo 10 alkaa leikkitunti isossa salissa, jossa on tilaa temmeltää.
Kahvilatarjoilun aikana vanhemmilla on aikaa jutusteluun ja lapset voivat vielä välipalan jälkeen jatkaa leikkejään. Kotiin lähtiessä puuhataan vielä sään salliessa leikkipaikoilla.
Lapset ovat olleet tärkeitä monitoimitalon käyttäjiä alusta asti koko neljänkymmenen vuoden ajan.

Selki kylätoiminnan alun mallikylänä
Selkiläiset saivat osallistua ensimmäisten kylien joukossa
suomalaisen kylätoiminnan kehi ämiseen 40 vuo a si en.
Yliopiston ja Kunnallisliiton yhdeksässä kunnassa tekemään
tutkimukseen osallistuivat Vihdistä Selki ja Jokikunta.
15.6.1978 pidetyssä kyläkokouksessa vali#in ensimmäinen
Selin kylätoimikunta tavoi eena kylän elinvoimaisuuden
säily äminen.
Silloin kylässä toimi kaksi kauppaa, pankki ja pos%. Linjaautovuoroja Helsinkiin ja kirkonkylään oli useita sekä kaksi
junavuoroakin Hyvinkään ja Hangon suun%in. Teollisia työpaikkoja oli 120 Makrotalon vielä toimiessa. Ajat muu uvat, nyt palveluista on jäljellä enää katuvalot, pos%laa%kkokin läh% viime vuonna.

Laskiaissunnuntaina kyläkokous
Kylätoiminnan vuosi ainen katsaus kertomuksineen ja
suunnitelmineen pidetään laskiaissunnuntaina 11.2. Viikoi ain vaihtuva sää voi tehdä tepposet suunnitelmille laskiaisen lumileikeistä, mu a yhteistä tekemistä on sil% luvassa.
Laskiaisen perinteiden mukaan tarjolla on myös hernekei oa ja pullia. Virallisten vuosikokousasioiden ohella jutellaan tämän päivän kylätoiminnasta. Mitkä ovat nyt tärkeitä ja toivo avia toimintoja.

Viikko-ohjelmassa kerrotaan monitoimitalon harrastustarjonta. Kunkin kerhon ohjelman ohjaajasta on yhteys%edot
josta kysellä lisää. Mukaan voi tulla muutenkin tutustumaan
ja aloi amaan uusi vuosi uudella harrastuksella.
Selki on säilynyt sil% elinvoimaisena kylänä, tänne on raken- Monitoimitalon eteiseen ja ruokasaliin remontoidaan parne u lähes silloisten tavoi eiden mukaan. Monitoimitalo
haillaan uu a valoisampaa ilme ä, mu a toiminta jatkuu
on alusta saakka ollut kylän toimintojen keskus ja alun epäi- normaalis%.
lystä huolima a toiminta on edelleen vilkasta. Seurantalo
Tervetuloa mukaan!
Seppolan kuntoa sur%in ensimmäisissä kokouksissa. Nyt
Selin kyläyhdistys ry
sielläkin on talkoovoimin tehty korjauksia.
Selin kylätoimikunnan perustamisen 40-vuo%sjuhlaa viete- puheenjohtaja Sirpa Nyman puh. 040 750 7337
varapuheenjohtaja Tapani Haasto puh. 0400 973 847
tään 9.6.2018 kesäkahvilan avajaisten yhteydessä.

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

Selin kyläyhdistys etsii nuoria työhön kesäkahvilaan
Selin kyläyhdistys jatkaa kesäkahvilan pitoa monitoimitalolla Tänä vuonna nuorten on itse etsi ävä työpaikka ja hae ava
ensi kesänä kesä-heinäkuun ajan.
sitä asianmukaises%. Ohjeita työnhakuun on kunnan nuorisotoimen ne#sivuilla. Selin kyläyhdistykselle hakemus pitää
Kahvila on avoinna keskiviikkona iltaisin ja lauantaina iltapäi- jä ää 5.2 mennessä. Kyläyhdistyksen hallitus valitsee kovällä. Työhön palkataan kolme 15 – 18-vuo%asta nuorta kun- kouksessaan 5.2 kesäkahvilan työntekijät ja hakee palkkauknan myöntämän kesätyösetelin avulla. Sen mukaises% työai- sen tueksi kunnan tarjoamat kesäsetelit.
ka on vähintään 10 työpäivää ja yhteensä 50 tun%a. Nuoret
vuoro elevat siten e ä heistä kaksi on kerrallaan vuorossa. Työhakemuksen voi lähe ää sähköpos%lla kylayhdisMukana on myös yksi aikuinen talkoolainen.
tys.selki@gmail.com tai pos%n kau a Selin kyläyhdistys ry,
Selin%e 529, 03320 Selki.
Nuorten tehtäviin kuuluu leivonnaisten valmistamista, kahvila%lan järjestyksestä ja siisteydestä huoleh%mista sekä
Lisä%etoja antaa kyläyhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Nymyyn%työtä.
man puh. 040 750 7337.

Selkiin etsitään uu a
kyläavustajaa
Kyläavustaja Ulf-Johan Virtasen vuoden pes% loppuu 31.3.
Hänelle palkataan jatkaja 1.4 alkavaan työjaksoon.
Selin kyläyhdistys etsiikin nyt uu a työntekijää monitoimitalosta huoleh%maan, kesäkahvilassa ja kylätapahtumissa
avustamaan sekä kyläläisten askareissa au amaan.
Suomen Kylätoiminta ry:n kau a palkanmaksuun hae ava
palkkatuki edelly ää, e ä työnhakija on ollut työ ömänä
kaksi vuo a. Viikkotyöaika näin työllistetyllä on 26 tun%a.

Työtehtäviä voidaan räätälöidä valitun työntekijän koulutuksen ja osaamisen mukaan. Uﬀe Virtanen on maalarina parhaillaan remontoimassa monitoimitalon eteistä ja ruokasalia
uusiin väreihin.
Kyläavustajan tehtävästä kiinnostuneet voivat lähe ää hakemuksensa 25.2 mennessä sähköpos%lla kylayhdistys.selki@gmail.com tai osoi eeseen Selin kyläyhdistys ry,
Selin%e 529, 03320 Selki. Kyselyihin vastaavat Liisa AliMa#la puh. 0400 798 229 tai Sirpa Nyman puh. 040 750
7337.

Loppiaisena laulettiin monitoimitalolla Kauneimmat joululaulut 60 laulajan voimin. Musiikkineuvoksen arvonimen äskettäin saanut emerituskanttori Martti Kilpeläinen laulatti ja säesti harmonilla tuttuja ja uudempiakin joululauluja. Petri AliMattilan fagotinsoitto täydensi musiikin juhlavuutta.

Vihdin seurakunnan kylätapahtuma

Selin kinkerit
%istaina 6.2 klo 19
Ritva ja Jaakko Luukkosella Päivärinteen%e 24
Mukana johtava kappalainen Kaiju Himanen
Kinkeriaiheena: Kuinka Jeesus suhtautui rahaan?

Kutsu vuosikokoukseen

Selkiläisten kyläpäivä laskiaissunnuntaina 11.2.2018
Selin monitoimitalolla Selin%e 529
klo 13.00

hernekei olounas

klo 14.00

Selin kyläyhdistys ry:n
Vuosikokous
sääntömääräiset asiat: vuosikertomus,
%linpäätös, toimintasuunnitelma,
talousarvio ja henkilövalinnat.
Pullakahvit
Keskustelua kylätoiminnan vuosista ja uusista toiveista

n. klo 15.00 Laskiaisohjelmaa ulkona tai sisällä
TERVETULOA KYLÄLÄISET!

Selin kylälle laadi in v. 1978 osayleiskaava
omako rakentamisen ohjeeksi

Asuntorakentamisen tehostaminen toiveissa 1978
Uusien omako%talojen rakentamisen Selkiin toivo#in pitävän kylän elinvoimaisena ja säily ävän palvelut omassa kylässä.
Tämä oli Selin ensimmäisen kyläsuunnitelman tavoite. Kyläkeskustaan laaditussa osayleiskaavassa määritel%in mahdolliset
rakentamisalueet.
Rakentamista on vuosien aikana tapahtunut, mu a enemmän muille alueille. Toive uusista asukkaista on toteutunut, mu a
palvelut ovat karanneet isompiin keskuksiin. Yhdistystenkin alussa vilkastunut toiminta on hiipunut, mu a monitoimitalon
vilkas harrastustoiminta kerää edelleen kyläläisiä yhteen.
Selissä jo ennestään ollut vilkas yhdistystoiminta sai uu a puh%a, kun kylä pääsi mukaan Helsingin yliopiston maan%eteen
laitoksen ja Suomen Kunnallisliiton vuosina 1976–78 suori amaan kylätutkimukseen. Uusi kunnallislaki edelly# kunnilta kuntasuunnitelman laa%mista. Uusi laki mahdollis% asukkaiden ak%ivisemman osallistumisen alueidensa kehi ämiseen.
Ensimmäiseen kyläkokoukseen nuorisoseurantalo Seppolaan osallistui 40 kyläläistä. Kokouksessa esitel%in kyläsuunnitelma
johon sisältyi kylän keskustan maankäy ösuunnitelma. Niin suunnitelmassa kuin keskustelussakin toivo#in mm. kyläteiden
kunnon parantamista, uimarantaa ja yleisöpuhelinta.
Ensimmäiseen kylätoimikuntaan vali#in puheenjohtajaksi Kirs% Kuusela ja jäseniksi Aarno Silajärvi, Juhani Ali-Ma#la, Sirkkaliisa Sahramaa, Heli Artola, Eero Komulainen, Irja Laine ja Raimo Mustonen.
Keväällä 1980 kyläkokouksen murheenaiheena oli Makrotalon ja Perusyhtymän teollisuuslaitosten lope aminen, työllisyys%lanteen vaikeutuminen ja tyhjiksi jääneet %lat. Vuoden kulu ua hallit saa%in vuokratuksi kirpputorikäy öön, jossa ne edelleen ovat. Silloisen Finnmekanon %lalla toimii nyt Doka Oy.
Lakkaute ua kouluakin yrite#in saada takaisin ainakin ensimmäisten luokkien osalta, mu a siinä ei onnistu u. Selkiläiset
lapset käyvät nyt koulua Otalammella ja Haimoossa.

Monitoimitalon viikko-ohjelma talvi 2018
Selintie 529, 03320 Selki
Päivä

kello

Maanantai 19.00-20.00
Tiistai

10.00-12.30
17.30-19.00

Keskiviikko 18.00-20.00

Torstai

Perjantai

12.00-15.00

ohjelma
Dance-Fitness, aerobinen tanssiliikuntatunti.
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 Heidi Kupari ja Inka
Kettunen. 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.
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

Perhekahvila. 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. Talvikausi 21.1 – 25.3.

18.30 – 20.00 Kahvipussiaskartelua. Ohjaajana Vuokko Mansikka-Pönni
puh. 0400 687 145.
_______________________________________________________________________________
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/

