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

 

Selin monitoimitalon pihalle rakennetaan ensi kesänä 

leikkikenttä ja remontoidaan piharakennuksen 

ulkokuorta. Leikkikentän vanhat, jo vaarallisetkin, 

kalusteet vaihdetaan uusiin nykyvaatimukset täyttäviin 

laitteisiin.  

Ränsistynyt piharakennus saa uuden katon, 

seinälaudoitus korjataan ja maalataan. Aitan nurkalle 

haaveillaan kesäkahvilaa, jossa olisi kyläläisille 

mukava kesäinen kohtaamispaikka. 

 

Kyläyhdistys on päättänyt, että nämä työt tehdään 

talkoilla ja kutsuukin mukaan kaikkia yhdessä 

tekemisestä tykkääviä. Tarvikekustannuksiin on haettu 

hankeavustusta Ykkösakseli ry:n kautta Manner-

Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. 

Ensimmäiset talkoot ja samalla töiden ja työvuorojen 

suunnittelu pidetään perjantaina 3.5. 

 

Viime vuonna samanlaisen rahoitushankkeen avulla 

uusittua saunaa pääsevät nyt käyttämään talkoolaiset ja 

lenkkeilijät sekä tilaamalla perheet ja kokous- ym. 

ryhmät. 

 

Selkiläisiä ihmisiä, kuvia ja asioita on esillä nyt netissä 

entistä enemmän. Vihdin Asukas- ja kylätoiminnan 

kylänettihankkeen mukana uusitaan Selinkin kotisivuja 

helppokäyttöisemmiksi. Facebook´n Selki-ryhmässä on 

esillä upeita kuvia kylästä ja kyläläisistä. 

Valokuvauksesta kiinnostuneille on toivottu 

kamerankäyttöön opastavia tilaisuuksia ja 

ensimmäinen tutustuminen kuviin ja kuvaukseen on 

monitoimitalolla 13.5. Sinne siis mukaan! 

 

Viherpeukaloille on mielenkiintoinen puutarhailta 

tiistaina 28.5, jossa taimienvaihdon lisäksi tutustutaan 

ammattilaisen avulla hiekkaviljelyyn. Se järjestetään 

viimevuotiseen tapaan yhdessä Haimoon Marttojen 

kanssa. 

Kesän kasvatuksen tuloksia voi sitten tulla esittelemään 

ja myymään syksyn kekrijuhlaan 28.9. 

 

Hyvää kesää selkiläisille! 

 

Selin kyläyhdistys ry, puheenjohtaja Tapani Haasto 

puh. 0400 973 847  s-posti  kylayhdistys@selki.fi  

Kesätalkoilla leikkikenttää rakentamaan 

Mika ja Tanja isänpäivälounaalla Moniksella 

 

Sanni ja Elias ovat löytäneet jo sinivuokkoja äidille vietäväksi. Pikkusisko Elina otettiin mukaan kukkia ihailemaan.  



   

 

Tapahtuu monitoimitalolla. Tule mukaan! 
 

Pihatalkoot alkavat  perjantaina 3.5 klo 15 alkaen tiilikaton purkamisella. Kaikkia talkootyöhön 

 halukkaita kutsutaan mukaan työvuorojen jakamiseen. Lopuksi saunotaan. 

 

Lenkkisauna naisille perjantaina 3.5 klo 18-19.30 jatkuen perjantaisin 24.5 saakka. Saunomista  

 jatketaan syksyllä. Miesten saunavuoro klo 19.30-21.00. 

 

Varaussauna ryhmille 50 € 3 tuntia ja perheille 20 e tunti.  

Varaukset Liisa Ali-Mattila p. 044 040 3320 tai kylayhdistys@selki.fi  

 

Kuvajaiset maanantaina 13.5 klo 19.00. Tutustumisilta valokuvauksen harrastajille ja kameran  

 käyttöön opastusta tarvitseville. Tuokaa omia kuvia mukaan.  

 Lisätietoja Sirpa Nyman p. 040 750 7337 tai rennox@hotmail.com  

Selin kyläyhdistyksen vuosikokouksessa painotettiin 

edelleen monitoimitalon kunnostamista 

monipuoliseksi kyläläisten harrastus- ja 

tapaamispaikaksi. Tänä vuonna keskitytään pihan 

leikkikentän uudistamiseen ja piharakennuksen 

ulkokuoren korjaamiseen. 

 

Leikkikentän työt on jo aloitettu pohjamaan 

tasaamisella. Uusia, turvallisia ja monipuolisesti 

leikittäviä kalusteita asennetaan kesän aikana. Pienille 

ja vähän isommille lapsille tulee erilliset osat omine 

kalusteineen. 

Piharakennuksen huonokuntoinen tiilikatto puretaan 

ja tilalle tehdään peltikatto. Ränsistynyt seinälaudoitus 

korjataan ja maalataan. Rakennuksen päädyssä olevan 

aittaan kaavailtiin kesäkahvilaa, joka muodostaisi 

leikkikentän kanssa mukavan kesäisen 

kohtaamispaikan kyläläisille. 

 

Työt päätettiin tehdä talkoilla kustannusten 

säästämiseksi. Tarvikehankintoihin on luvassa 

hankeavustusta Ykkösakseli ry:ltä. 

 

Talkootyötä piisaa muissakin tehtävissä: 

ikkunaremonttia tehdään vähitellen maanantai-iltaisin 

ja muutakin kohennusta vilkas toiminta edellyttää. 

 

Suunniteltu kyläavustajan palkkaaminen kariutui 

vähäisen kysynnän vuoksi. 

 

Vuosittaiset tapahtumat pyöräretki, kekrijuhla ja 

isänpäivälounas järjestetään syksyllä. 

 

Tapani Haasto jatkaa puheenjohtajana 
Kyläyhdistyksen hallitukseen valittiin 

puheenjohtajaksi Tapani Haasto, varapuheenjohtajaksi 

Ingmar Wessberg, sihteeriksi Nina Marttinen, 

rahastonhoitajaksi Kimmo Jalli, tiedottajaksi Liisa Ali

-Mattila. Muut hallituksen jäsenet ovat Heini Autti, 

Liisa Kernen, Kari Räsänen, Tarmo Shemeikka, 

Susanna Toppinen, Juha Uusikartano ja Susanna 

Vanninen sekä varajäsenet Seppo Ali-Mattila, Ritva 

Juhantalo, Raimo Mustonen ja Kari Vitikainen. 

Toiminnantarkastajiksi valittiin Siru Sahramaa ja 

Jaakko Luukkonen sekä Varalle Mervi Räisänen ja 

Marja-Leena Malin. 

Monitoimitaloa kunnostetaan toimivammaksi kylätaloksi 

 

Vihdin sotainvalidien osasto teki jo 
perinteisen kevätretken torstaitupaan. 
Ruokailun ja vilkkaan keskustelun 
lomassa kuunneltiin Aleksis Kiven 
runoja. 

Otalammelta Palojoelle muuttanut  
Juha Poikela esitti niitä laulaen ja 
lausuen. 



 

 

 
 

 

 
 

Hienot ladut! Huippusää! Ihanaa! Nähtiin joutsenia! 

Kiitos laduntekijälle!  

Selin latuverkostolla hiihdettiin vilkkaasti pitkä ja 

luistava kausi. Ladunvarren vihkoihin kertyi 

runsaasti merkintöjä, mutta usean havainnon mukaan 

hiihtäjiä oli paljonkin enemmän kuin nimiä.  

 

Hiihtokausi alkoi tammikuussa. Ensimmäinen 

merkintä on 20.1. Pitkään jatkuneet yöpakkaset 

pitivät ladut luistavina aina 12.4 saakka. Viimeisille 

lentokeleille ennätti myös Kanadasta 

lapsuusmaisemiinsa lomailemaan tullut Marjatta 

Luton os. Mustonen. 

 

Vihkoon kirjoitti nimensä 71 hiihtäjää. suurin osa  

selkiläisiä, mutta myös naapurikyläläisiä. 

Hiihtokertoja oli yhteensä 535. 

 

Ylivoimaisesti ahkerin hiihtäjä oli Seppo Ali-Mattila, 

joka kiersi laduilla 65 kertaa. Toiseksi eniten 

merkintöjä oli Mirja Ali-Mattilalla, 45 ja 

kolmanneksi Leila Mustosella, 43. Anna Kankare 

kiersi laduilla 33 kertaa ja koululainen Pinja Ali-

Mattila 27 kertaa. 

 
Eniten hiihtäneille miehelle, naiselle ja lapselle luvattiin 

Selki-puserot, jonka saavat nyt vaari, miniä ja 

pojantytär: Seppo, Mirja. ja Pinja Ali-Mattila. 

Kaikkien hiihtäjien kesken arvotun Selki-puseron saa 

Talvikki Tanskanen.Erityiskiitokset ansaitsee 

laduntekijänä ahkeroinut Ingmar Wessberg. 

HIEKKAA VIHANNESMAALLA? 
Puutarhailta Selin monitoimitalolla tiistaina 28.5 

 

Klo 17.30 taimienvaihtoa.  

• Tuo mukanasi omasta pihasta ja tee löytöjä    

toisten tuomista kukkien ja vihannesten taimista . 

klo 18.00 esitelmä hiekkaviljelystä. 

• Luomupuutarhuri Suvi Lehtonen kertoo hiekassa viljelystä, jota 

hän toteuttaa Hirvihaaran kartanon keittiöpuutarhassa. 

Kahvitarjoilu 

Illan järjestävät yhdessä Selin kyläyhdistys ja Haimoon Martat 

Teatterileirejä lapsille Selissä 
 

Talvella perustettu ToimintaTeatteriSelki järjestää 

ensi kesänä näyttelemiseen ja näytelmien tekemiseen 

opastavia lastenleirejä Selissä. Sään mukaan 

leireillään päivisin joko pysäkkitalon pihalla tai 

monitoimitalolla. 

Teatterin ovat perustaneet äiti ja tytär, Anja Oravala 

ja Vilma Merta, joiden kesäpaikkana pysäkin 

asuintalo on ollut jo kymmenen vuotta.  

 

 

Leirien ideana on hauska luova toiminta. 

Leiripäivien päätökseksi valmistetaan pieni esitys. 

Leiriläiset ovat kahdessa ikäryhmässä 7-12-vuotiaat 

ja 13-16-vuotiaat. Kummallekin ryhmälle on  

kaksi kolmepäiväistä ja yksi kaksipäiväinen 

päiväleiri. 

 

ToimintaTeatteri Selki Kesäleirit 2013 

Leireillä mm. teatterileikkejä, improvisaatioharjoituksia, tehdään omia mininäytelmiä. 

Leiripäivät klo 10-15. Leireillä tarjotaan lounas. Leiriläiset ovat vakuutettuja. 

 

7-12 vuotiaat: 5-7.6, 13.–14.6 ja 8-9.7. Leiripäivän hinta 60 € (sis. ALV) 

13-16 vuotiaat: 10-12.6, 17.-19.6 ja 10.-11.7. Leiripäivän hinta 60 € (sis.ALV) 
 

Ilmoittautumiset s-postilla: vilma.merta@toimintateatteri.fi tai  

anja.oravala@toimintatetteri.fi  puh. 050 377 6690    

Olemme myös facebookissa!   

Selin latuverkosto sai kiitoksia ja paljon hiihtäjiä 
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Hierojan sormilla 

kiertyvät mutteritkin 
 

Napakkasorminen hieroja siistissä 

työhuoneessaan vaihtuu sujuvasti 

kotona traktorin korjaajaksi, 

vihannesviljelijäksi, koirankouluttajaksi 

tai tietokoneen käyttäjäksi. Sirpa 

Nyman yllättää kuulijan kertoessaan 

iloisesti elämästään selkiläisenä. Uusien 

haasteiden edessä hän toteaa, että ”kyl 

se siitä”. 

 

Sirpa ja miehensä Teijo Vahtera 

muuttivat muutama vuosi sitten Selin 

rajamaille Haimoonraitin varrelle 

pieneen hirsimökkiin, kesämökkiin niin 

kuin he ensin ajattelivat. 

Mutta tontilla kasvoi suuria puita ja 

Sirpa ryhtyi piirtämään mökkiin 

laajennusosaa. 

- Ajelin tukkirekan perässä sahalle, 

jossa tukit sahattiin mallin mukaan. Ja niistä tehtiin 

talo.  

 

Isolla tontilla oli vanhaa peltomaata ja Sirpa ryhtyi 

suunnittelemaan kasvimaata. 

-Olin ollut omituinen lapsi, joka kyseli saanko mennä 

isäpuolen kasvimaalle kitkemään ja kastelemaan. 

- Heti aluksi tilasin miljoona siementä kaikkia 

maailman värejä ja lajeja ja ajattelin, että kyllä tää on 

ihan helppoa. Mut ei se sitten ihan joka vuosi 

olekaan.  

Kasvimaan perustamiseen innosti myös oman 

terveyden hoito. Sirpa kieltäytyi verenpaine- ja 

kolesterolilääkkeistä ja sai ruokavaliolla vaivat 

parantumaan. Voita ja vihanneksia, puhdasta 

kotiruokaa on hänen pöydässään. 

 

- Me tarvittiin myös traktori ja sitä lähdettiin Nipalta 

lainatulla peräkärryllä hakeman. Kokeiltiin, että se 

lähtee käyntiin. Kotona todettiin, että moottori olikin 

ihan hajalla. 

- Hain netistä tietoa traktorin korjaamiseen ja päädyin 

Fordsonin klubisivulle. Miehet eivät ensin uskoneet, 

että olen nainen, koska osaan kirjoittaa niin vaikeita 

sanoja kuin sylinteri ja mäntä. Siitä tulikin pitkä juttu 

ja lopulta minut valittiin vuoden nettimasinistiksi, 

Sirpa nauraa. 

Nyt Sirpa on klubin näyttelytoimikunnassa 

järjestämässä jokavuotista Rauta ja Petrooli-näyttelyä 

ja lisäksi vielä fanituotevastaava. 

Netistä Sirpa oli jo aiemmin hakenut neuvoja Subaru-

autonsa huoltamiseen ja samalla tuli hyvää oppia 

netin käyttöönkin.  

- Katson ohjeet, hankin osat ja sitten tehdään 

yhdessä. Miehellä on teknillinen äly ja käytännön 

taito, mulla se on teoriassa, Sirpa kertoo.  

 

Traktorin lisäksi Sirpalla on vetopelinä kaksi 

rekikoiraa, Alaskan malamuutteja. Koko tontti on 

aidattu ja koirat pääsevät myös kasvimaalle. Istuvat 

kuulemma porkkanapenkkien vieressä kuola valuen. 

Tällä rodulla ei ole tarvetta miellyttää ihmistä, mutta 

jostain syystä ne tottelevat. Sirpalla on siis taito 

kouluttaa. 

 

Nettikeskustelua 

Haimoolaisten keskusteluryhmästä innostuneena 

Sirpa ehdotti sellaista selkiläisillekin. Nyt hän toimii 

ylläpitäjänä facebookin Selki-ryhmässä, jossa on jo 

viitisenkymmentä jäsentä. Kyläläisten lähettämien 

hienojen kuvien innostama hän puuhaa nyt 

kamerakerhoa monitoimitalolle.  

 

Varsinaiselta ammatiltaan Sirpa on koulutettu hieroja 

ja Helsingissä toimivan hierontayrityksen lisäksi 

hänellä on vastaanotto keskiviikkoisin 

monitoimitalolla. Fyysisen kuntoutumisen lisäksi 

hänen vastaanotoltaan saa myös iloisen mielen. 

 

Ja selkiläisiä hän kehuu yhteisöllisyydestä. Täällä 

kohdellaan ystävällisesti uusiakin kyläläisiä. 

 

Auto ja traktori saivat Sirpan etsimään netistä huoltotietoja ja nyt hänellä on 

monta keskusteluryhmää seurattavana. Tontilla kasvaneiden luumunversojen 

uusien omistajien kanssakin Luumut-ryhmä. 


