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Maarit Rautio on perehtynyt monenlaisen materiaalin työstöön niin koriste- kuin hyötykäyttöönkin. Nyt hän
lähtee hakemaan ohjaajan oppia ja lupaa pitää kursseja selkiläisille. Mirjami Shemeikka on aloittanut kudontapiirissä matonkutomisen viime vuonna ja innostaa nyt muitakin mukaan.

Kyläläisten kädentaidot luovaan käyttöön
Käsillä tekeminen tekee hyvää. Itse tehty leipä, matto tai puinen
tarjotin antavat iloa ja hyvää mieltä arkeen. Ystävälle lahjoitettuna
omin käsin valmistettu tuotos jakaa iloa ympäristöönkin.

Komeiden kokoontumisajot on syksyinen katselmus vanhoista
työkoneista, mopoista, autoista tai muista menopeleistä Seppolan
kunnostetulla kentällä lauantaina 8.9.

Kädentaitojen käyttämiseen ja kehittämiseen on nyt Selissä tarjolla
montakin mahdollisuutta. Syksyisen Kekri-tapahtuman kyläkisan
aiheena on luonnonmateriaaleista omin käsin valmistettu tuote,
jokin käyttötavara, tekstiili tai koriste-esine. Nyt ideat lentoon ja
kädet käyttöön.

Lepsämäläisten kyläpäivä markkinoineen ja lastenohjelmineen
on myös 8.9. Sinne voi pyöräillä kahdella tai neljällä pyörällä uusittua asfalttitietä pitkin.

Viikko-ohjelma monitoimitalolla tarjoaa myös fyysisen kunnon
kohotusta. On aerobista tanssiliikuntaa, venyttely- ja kehonhuoltoa
sekä tuolijumppaa ja pienimmille leikkiliikuntaa. Aivojumppaakaan
ei saa unohtaa, siitä huolehtivat lukupiiri ja kirjasto. Ja perjantaisin
voi rentoutua lenkkisaunassa.

Isänpäivälounas sunnuntaina 11.11. kutsuu taas kyläläisiä yhteisen pöydän ääreen.

Selin Kekri-tapahtuma perinteisine menoineen pidetään lauantaina 29.9. Syksyn satoa on saatavilla pihan myyntipaikoilla ja puffeKankureita kaivataan lisää Hiiden opiston kudontapiiriin monitoi- tin ruokalistalla. Myllyvankkurikin on paikalla ja myllärit jauhattavat
mitalolle. Kutomista opetetaan alkeista lähtien ja osaajille annetaan puuro- ja sämpyläjauhoja uutisviljasta. Arpajaisten päävoitoksi on
haasteita vaikeampiin töihin. Ilmoittautua voi puh. 019 369 1498.
valmistumassa uusvanha puutarhavaja, jonka kokoamisessa käyJoko osaat-illoissa harjoitellaan erilaisia käytännön taitoja leipomi- tetään lähes sata vuotiaita lautoja.
sesta tietotekniikkaan toivomusten mukaan. 4H-kerhossa kädentai- Perinteiden kunnioittamiseksi kylähallitus toivoo kekrin osallistujien
toja kehitetään monenlaisen materiaalin parissa ja pyhiksessäkin
tuulettavan kansallispukujaan pukeutumalla vaikka pitkästäkin
askarrellaan.
aikaa arvokkaaseen vaateparteensa.

Takasivun listalta voi bongata omaan aikatauluun ja toimintatoiveeseen sopivan harrastuksen. Tavataan moniksella ainakin kerran viikossa!

Maukasta ja toimeliasta syksyä toivotellen!
Selin kyläyhdistys ry
puheenjohtaja Sirpa Nyman puh. 040 750 7337
varapuheenjohtaja Tapani Haasto puh. 0400 973 847
.

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

Askartelusta ammatti työttömälle
Mitä kaikkea käsistään kätevät ihmiset saavatkaan aikaan? Kylähallituksen
uusin jäsen Maarit Rautio esitteli harrastusvuosiensa tuloksia: taidokkaita
erilaisilla tekniikoilla hopeasta ja hiotuista kivistä tehtyjä koruja puisella
koristeveistetyllä tarjottimella. Keramiikasta alkanut käsityöharrastus innosti lasi- ja hopeatöihin, kivenhiontaan ja viimeksi koristeveistoon.
Ounasjokivarresta Jääskön kylästä lähtöisin oleva Maarit muutti Selkiin v.
1984 törmättyään ojakkalalaiseen Eero Rautioon. Taivaskalliontielle rakennetussa talossa ja pihamaalla näkyy molempien taitava kädenjälki.
Kahden pojan urheiluharrastuksen myötä molemmat vanhemmat ovat olleet
aktiivisesti mukana Vihdin Viestin vastuullisissa tehtävissä.
Maarit opiskeli ammattikoulussa puhelinasentajaksi ja aloitti työt VR:llä.
Tietotekniikan kehittyessä puhelinasentajia ei enää ole.
2000-luvun alkupuolella olin neljän eri yrityksen palveluksessa, sitten
ammatti hävisi alta Maarit kertoi. Vanhimmat työntekijät saivat lähteä,
minäkin 4 vuotta ennen eläkeikää.
Käsityöharrastuksen innostamana Maarit hakeutui Kankaanpään opistoon ja
on nyt omaehtoinen opiskelija. Vuoden monipuolisen koulutuksen jälkeen
hänestä tulee kädentaidon ohjaaja.
Kierrätyksen ja uusiokäytön hauska
Sadetakki Barbille
Maaritin lapsuudenperheessä kaikki tekivät käsillään. Hänen ensimmäinen tulos on vanhasta froteepyyhkeestä
tehty kukkasuojus
oma käsityönsä oli muovisesta pöytäliinasta tehty Barbi-nuken sadetakki.
Sitten puikot suihkivat villasukkia. Lasten synnyttyä täti antoi ompelukoneen puoleen hintaan ja Maarit lähti kansalaisopiston ompelukurssille. Perhe pukeutuikin sitten pitkään kotitekoisiin värikkäisiin vaatteisiin.
Ompelu on edelleen mieluisa harrastus ja opiskelun aihe. Kansalaisopiston piirit saivat Maaritista ja Eerosta innokkaat opiskelijat, aiheet vain vaihtuivat.
Yhteistoimintaa kylille
Maarit on vuosia sitten ollut sekä Selin että Haimoon kylätoimikunnissa mukana, mutta ei saanut vastakaikua esittämälleen yhteistoiminnalle. Nyt on tilanne toinen, kun naapurikylien välillä on yhteisiä tilaisuuksia. Uusia toimintaideoita saadaan varmasti tulevan kädentaidon ohjaajan valmistuttua. Silloin käsille on luvassa hauskaa ja hyödyllistä askarrusta.

Kyläavustaja Teemu Tuunainen avuksi askareisiin ja tietotekniikan käyttöön puh. 044 975 0283
***
Vie kodin rautaromut Pisara-kirppiksen hallin päädyssä olevalle keräyslavalle!

KEKRI

SELIN MONITOIMITALOLLA Selintie 529

lauantaina 29.9.2018 klo 12—15
Sadonkorjuujuhlan perinteisiä herkkuja

Myyntipöydillä syksyn satoa:

lähialueen kasviksia, juureksia, jauhoja,
leivonnaisia, hunajaa ja olkipossua
myllyvankkurista uutisjauhoja
Burgeriauto myös paikalla

Omenatori, jonne voi tuoda ylimääräiset omenansa jakoon
Puffetissa kasviskeittoa, uutispuuroa, kahvia ja pullaa
Pöytiä myös kädentaitajille ja kirpputorimyyjille

Arpajaisvoittona kierrätysmallin pihavaja.
Kyläkisan aiheena luonnonmateriaaleista tehty käyttö- tai koriste-esine.
Yleisöäänestys parhaasta ideasta.

Tuuleta kansallispukuasi pukemalla se päällesi kekriä juhlistamaan.
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
Järjestäjä Selin Kyläyhdistys

Komeiden kokoontumisajot
lauantaina 8.9 klo 13
nuorisoseurantalo Seppolan kentällä Seppolantie 32.
Tuo ylpeydenaiheesi näytille, on se sitten pyörä, auto, traktori,
mopo,
työkone, maamoottori, tai muu vimpain. Kentällä paljon tilaa!
Puffetissa talolla hernesoppaa, kahvia, pullaa ja KARAOKEA.

Isänpäivälounas
kutsuu perinteisten herkkujen ääreen
sunnuntaina 11.11 klo 12 – 15
monitoimitalolle.
Tuo ystäväsikin mukaan.
Järjestää Selin kyläyhdistys

Lepsämä-päivä
koko perheen tapahtumana
lauantaina 8.9 klo 10-14
Nuorisoseurantalo Toukolassa Lepsämäntie 687
Markkinatori, puffetti ja taikuri Luttisen esitys klo 12.
Järjestää Lepsämän perinne- ja kyläyhdistys

Monitoimitalon viikko-ohjelma syksy 2018
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

ohjelma
Dance-Fitness, aerobinen tanssiliikuntatunti.
Ryhmäliikunnanohjaaja Mervi Räisänen p. 040 720 0943. Alkaa 10.9.
Hiiden Opiston kankaankudonta. Kudonnan perusopetusta.
Opettajana Jaana Korte. Kutomassa voi käydä muinakin aikoina.
Ilmoittautuminen Hiiden Opisto p. 019 369 1498. Alkaa 4.9.
4H:n kokkaus- ja kädentaitokerho. Ohjaajina Helmi Kupari ja Inka
Kettunen. Tiedustelut Vihdin 4H-yhdistys p. 09-2247737. alkaa 4.9.
Joko osaat-illat, Opetellaan toivottuja käytännön aiheita eri osaajien
opastuksella. Itselle tehtävistä töistä tarvikemaksu. Toiveet ja ilmoittau
tumiset p. 0400 798229 Liisa Ali-Mattila. Alkaa 3.10.

12.00-15.00

Torstaitupa, ruokailu ja toimintapäivä kyläläisille. Alkaa 27.9.
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. Alkaa 6.9.

Perjantai

19.00-20.30

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

10.00-12.00

Perhekahvila. Lapsille leikkipaikkoja, vanhemmille kahvit.
Mukaan ovat tervetulleita eläkeläisetkin. Vetäjänä Heidi Huuppnen
p. 0503 522979 tai heidi@kotitallihersir.net. Alkaa 31.8.

18.00-21.00

Lenkkisauna. Naiset 18–19.30, miehet 19.30–21. Varaukset
Ingmar Wessberg p. 0400 800 136.

Sunnuntai 11.00-12.00

Pyhis seurakunnan toimintakerho alle 12-vuotiaille, pienimmät oman
aikuisen kanssa. Ohjaajina Liisa Ali-Mattila puh. 0400 798229 ja
Marika Sivonen. Syyskausi 7.10 – 25.11.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
www.selki.fi

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

