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Kyläkokouksessa laskiaissunnuntaina keskusteltiin tämän vuoden toiminnoista. Selin ensimmäisen 15.6.1978 pidetyn kyläkokouksen puheenjohtajana toimi Raimo Mustonen (keskellä), joka pitkään oli aktiivinen kylätoimija. Ingmar Wessberg
(vasemmalla) on viime vuosien monitoimimies kylällä.

Kylätoiminta on yhdessä
viihtymistä

Uusi kyläavustaja Teemu Tuunainen on juuri
aloittanut työnsä Selissä. Hänet voi tilata kotiaskareisiin tai asiointiin avuksi. Tietotekniikan amKevään ja kesän aikana kutsutaan kyläläisiä taas mattikouluttajana häneltä saa apua niin tietokoneen käytön kuin huollonkin ongelmiin. Toivotuismoniin puuhiin ja taukopaikoille.
Siivoustalkoilla aloitetaan lauantaina 12.5 hara- ta aiheista voidaan järjestää myös kurssiopetusta.
Teemun työtunnilta kyläyhdistys veloittaa 10 euvoimalla monitoimitalolla ja keräämällä roskia
roa ja matkakulut. Kyselyt ja työtilaukset tehdään
tienvieriltä.
Puutarhailta perinteisin ohjelmin on keskiviikkona suoraan hänelle puh. 044 975 0283.
Monitoimitalon kunnostuksessa on taas saatu
16.5. Kyläyhdistyksen ja Haimoon Marttojen järpaljon aikaan. Edellinen kyläavustaja Ulf Virtanen
jestämässä illassa jaetaan kotipihan kasveja ja
maalasi eteisen ja ruokailuhuoneen uusilla väopitaan luonnonmukaisesta puutarhanhoidosta.
Kesäkahvilaa pidetään kesä-heinäkuussa keski- risävyillä valoisiksi.
viikkoiltaisin ja lauantai-iltapäivisin. Tänä vuonna Ykkösakselilta saadun hanketuen avulla uusittiin
käyttövesiputket ja pumppu. Se oli tärkeä työ, sillä
työhön palkataan neljä nuorta kuntien jakaman
kesäsetelin avulla. Nuorten tukena kahvilassa toi- uusista putkista vesi virtaa nopeammin ja kuumii usea aikuinen omalla talkoovuorollaan. Kylä- mempanakin, kuten keittiössä on huomattu.
avustaja Teemu on myös paikalla keskiviikkoisin Hankkeen avulla saadaan vielä keittiöön uudet
kylmäkalusteet.
kyläläisten ATK-avustajana.
Kylätoiminnan 40-vuotiskakkukahvit juodaan
9.6 kesäkahvilan avajaispäivänä klo 13. Mukaan
kutsutaan kaikkia näinä vuosina kylätoimintaan
osallistuneita.
Avajaispäivänä ovat mukana myös tutut suoramyyntiautot.

Mukavaa kesää toivotellen!
Selin kyläyhdistys ry
Puheenjohtaja Sirpa Nyman puh. 040 750 7337
Varapj Tapani Haasto puh. 0400 973 847

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

Kyläavustaja Teemu Tuunainen osaa tietotekniikan
Selin kyläyhdistyksen kyläavustajan vuoden pesti siirtyi huhtikuun lopulla Ulf
Virtaselta Teemu Tuunaiselle. Teemu on ammatiltaan tietotekniikan ammattilainen, joten monitoimitalon kunnossapidon ja kyläläisten arkiaskareissa
auttamisen lisäksi häneltä saa opastusta tietotekniikan käytössä ja laitteiden
asennuksessa ja huollossa.
Nyt tehty sopimus kyläavustajasta on jo kolmas Suomen kylätoiminta ry:n
Työtä kylästä-hankkeen ja Selin kyläyhdistyksen välinen. Projektipäällikkö
Juhani Nenonen asioi jälleen Uudenmaan TE-toimiston kanssa, joka myönsi
vuodeksi palkkatukea.
Porintien varrelta Ollilasta kotoisin oleva Teemu opiskeli ensin ammattikoulussa ja jatkoi oppisopimuksella aikuiskoulutuskeskus Amiedussa. Hänen opiskelu- ja opetusalueensa olivat tietokonetekniikka, tietoliikennetekniikka ja kaapelointi.
”Jo ennen valmistumista tulin heitetyksi luokkaan sairastuneen opettajan
tilalle. Sanottiin, että kyllä sinä sen osaat. Siitä se opetustyö sitten lähti”,
Teemu kertoi kouluttajan uransa alusta.
Tietokoneasentajien koulutus koostui osatutkinnoista. Tätä opetus- ja konsultointityötä Teemu teki kuusitoista vuotta. Aikuisten ohjaajana toimineena
häneltä saa varmasti selkeät selitykset tietokoneen kanssa taisteleva ikäihminenkin.
Teemun ensimmäinen tyytyväinen
Omassa palveluesitteessään Teemu on kirjannut työtehtävikseen mm.
kotitietokoneen korjaukset ja huollot, päivitykset ja asennukset, virustorjun- asiakas oli Leila Mustonen. Seuraavaksi Leila toivoi Ifolor-kirjan
nat ja palomuurit, ohjelmistot ja käytön opastuksen.
tekemiseen ja valokuvien käsitteEdelleen kyläläiset voivat tilata kyläavustajan piha- ja kotitaloustöihin,
asiointiin ja pieniin kunnostustöihin. Kyläyhdistys veloittaa hänen työstään lyyn opastusta. Jos muitakin tästä
kiinnostuneita löytyy, voisi Teemu
10 euroa tunnilta sekä matkakulut monitoimitalolta kohteeseen.
pitää
jo keväällä muutaman illan
Teemun voi tavata myös kesäkahvilan yhteydessä keskiviikkoisin klo 17–
20 monitoimitalolla. Isomman ongelman ratkaisemiseen kannattaa varata kurssin.
oma aika, pientä voi piipahtaa kysymässä kahvittelun lomassa.
Teemun puhelinnumero on 044 975 0283.

Sirpa Nyman jatkaa Selin kyläyhdistys ry:n puheenjohtajana
Laskiaissunnuntaina vietettiin kyläpäivää monitoimitalolla
lusikoiden hernekeittoa ja tehden kyläläisiä koskevia päätöksiä vuosikokouksessa. Laskiaisliukuja oli tarjolla koiran
vetämässä ahkiossa. Päivän ohjelmaan osallistui nelisenkymmentä kyläläistä.
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Raimo Mustonen, joka oli 40 vuotta sitten pidetyn Selin ensimmäisen
kylätoimikunnan perustavan kokouksen puheenjohtaja.
Vuosikokous valitsi Sirpa Nymanin uudelleen yhdistyksen
puheenjohtajaksi tälle vuodelle. Erovuoroiset kylähallituksen
jäsenet Tapani Haasto, Minna Malin, Nina Marttinen, Kari
Vitikainen ja Ingmar Wessberg valittiin uudelleen ja uutena
valittiin Maarit Rautio. Erovuoroiset varajäsenet Ritva Juhantalo ja Timo Kernen valittiin uudelleen. Muut kylähallituksen jäsenet ovat Liisa Ali-Mattila, Kimmo Jalli, Liisa Kernen,

Tarmo Shemeikka ja Juha Uusikartano ja varajäsenet Seppo Ali-Mattila ja Jerry Patomeri.
Vuosikertomuksessa todettiin kylällä toimitun Suomen 100vuotisteeman mukaisesti yhdessä ja sinivalkoisesti. Laskiaisena retkeiltiin Halauspuu-metsässä, josta kyläyhdistys oli
adoptoinut männyn retkikohteeksi. Kekri-tapahtuman leipäteema toteutui monella tavalla jauhojen jauhatuksesta Kylän
paras-leipojan kisaan maukkaimmasta ruokaleivästä. Komea maitolaituri talkoiltiin arpajaisvoitoksi.
Isänpäivälounas katettiin sinivalkoisin värein perinteisin
ruokalajein ja samaa teemaa jatkettiin torstaituvan itsenäisyyspäivän lounaalla. Kesäkahvilassa työskenteli 3 tyttöä
kunnan kesäsetelin avustuksella. Kahvilassa oli myös aina
aikuinen talkoolainen paikalla. Keittiössä työskentelevät
talkoolaiset suorittivat 7 uutta hygieniapassia.

Selkiläisen Reetta Lindholmin jääkiekkoilijan ura jatkuu komeasti. Hän oli Oulun Kärppien naisjoukkueessa voittamassa tämän talven SM-kultaa. Alle kouluikäisenä aloitettu määrätietoinen harjoittelu tuli taas palkituksi.

Kevätsiivous talolla ja envarsilla
lauantaina 12.5 klo 10.00 alkaen
Monitoimitalolla haravoidaan ja istutetaan kukkia
Selin en ja Nummenpään en reunamilta kerätään roskat.
Ota omat työkäsineet mukaan, talolta saa roskapusseja.
Talkoolaiset saava hakea burgerit (nimilista) monikselta
Dogs´&Delin autolta äi enpäivänä klo 12 – 15.
Tervetuloa kylän kaunistamiseen!

Puutarhailta
keskiviikkona 16.5 monitoimitalolla
klo 17 pihakasvien ja taimien vaihtotori pihamaalla
klo 18 kahvit
Klo 18.15 Luonnonmukainen lannoitus ja kasvinsuojelu,
luennoitsijana Leena Luoto
Järjestäjinä Haimoon Martat ja Selin kyläyhdistys.
TERVETULOA!

Kesäkahvila monitoimitalolla
Keskiviikkoisin klo 17-20 ja
lauantaisin klo 13-16
Herkullisia leivonnaisia, myös diee+ohjeilla.
Lauantaisin kokeiluluonteises kei-olounas.
Keskiviikkoisin opastusta etokoneongelmissa.
Avajaiset 9.6 kylätoiminnan 40-vuo skakkukahveilla klo 13.00
Paikalla tutut suoramyyn autot.
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN KYLÄLLÄ!

Selintie 510 Selki, Vihti
Huomaa uudet aukioloajat!
Kukkamyynti alkanut

Avoinna
ma, ti, ke, pe 10 - 17
to 10 - 20
la 10 - 15
050 466 9570
050 441 9711
044 270 3518 Kuljetukset
pekka.vauromaa@outlook.com

Toukokuussa on seuraavana tapahtumana marsunäyttely, johon on tulossa ulkolainen tuomari. Sen
jälkeen pidämme kesän aloituksen.

Seppolan keittiötä kunnostettiin talkoilla viime vuonna. Vas. Teijo Vahtera, Ingmar Wessberg, Timo Kernen ja Tarmo Shemeikka.

SEPPOLASTA
Pääsiäinen aloitti yhdistyksen toiminnan tänäkin
vuonna. Pääsiäisvalkeille osallistui ennätysmäärä
osallistujia. Luutia tuunattiin ja niillä ”lenneltiin”
sekä palkintojakin löydettiin oikein vauhdilla. Nuotio antoi lämpöään ja saimme nauttia hienosta kevätpäivästä. Paikallisia herkkujakin oli tarjolla ja
niistä nautittiin sankoin joukoin.
Kentän kunnostus jatkuu. Nyt on kenttä siinä koossa, johon se kunnostetaan. Loputkin pöpeliköt on
poistettu. Ykkösakselilta on saatu tänä keväänä rahoitusta kentän kunnostamiseen, jotta se voi palvella kaikkia kylän yhdistyksiä sekä toimia eri tapahtumien näyttämönä. Jo nyt siellä on ollut tapahtumia ja urheilukäyttöäkin on huomattu.
Viime vuonna saatiin tehtyä talkoilla kosteuden
aiheuttamia korjauksia. Tälle vuodelle jäi kuitenkin
viimeistelyä keittiön osalta ja salin katossakin on
pientä uusimista. Takaoven ympäristön maalaukset
ja viimeistelyt ovat myös edessä.

Seppolaa voi myös vuokrata edullisesti omiin tapahtumiin sekä järjestää joko yksin tai yhteistyössä
yhdistyksen kanssa tapahtumia. Paras aika on toukokuusta syyskuun loppuun. Tervetuloa viettämään
siellä mukavasti syntymäpäiviä tai muita perhejuhlia. Avustamme tapahtumien järjestelyissä niin astioiden kuin vaikka valojen ja muidenkin asioiden
suhteen.
Selin nuorisoseuran toimintaa voi tukea liittymällä
kannatusjäseneksi. Kaikki lahjoitusvarat käytetään
Seppolan kunnostukseen, ellei lahjoittaja muuta
esitä. Jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla siitä. Jäsenmaksua tai liittymismaksua ei tällä hetkellä ole.
Toki toimintaa voi myös tukea tulemalla tapahtumiin.
Kaikki toiminta on vapaaehtoista eikä kellekään
makseta palkkaa tai palkkioita.
Erityiskiitos vielä kaikille talkoolaisille ja toiminnan tukijoille. Toivomme näkevämme teidät ja uudet talkoolaiset tänäkin vuonna. Yhdessä tekemällä
saamme alueellemme enemmän tapahtumia ja elävyyttä.
Yhteystiedot Selin Nuorisoseura ry selin.nuorisoseura@gmail. com tai Sirpa Nyman
040 750 7337.
Teksti Matti Heikkilä, Kuvat Sirpa Nyman

Helmikuussa saadun huomattavan lahjoituksen turvin ensimmäiseksi kunnostuskohteeksi valittiin kevätkokouksessa ikkunat. Tarkoitus on aloittaa keittiön ja kahvilan ikkunoista. Tässä vaiheessa todettiin ensisijaiseksi kunnostuskohteiksi kaikki ne toimenpiteet, jotka saavat veden pysymään ulkopuolella. Kattoa korjailtiin jo viime vuonna, mutta siinäkin on vielä tekemistä.
Vihdin museon kanssa on keskusteltu yhteistyön
aloittamisesta, Siellä oltiin erittäin kiinnostuneita
Seppolaan liittyvästä alueellisesti merkittävästä
kulttuuriperinnöstä. Jatkamme keskusteluja siitä
miten saisimme säilytettyä mahdollisimman hyvin
tämän kulttuuriperinnön. Kerromme myöhemmin
yhteistyöstä ja sen muodoista lisää.

Seppolan tapahtumissa saadaan nauttia myös
hyvistä ruokatarjoiluista.

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

