
 

 

SELKILÄINEN 
Selin kyläkirje      3/2013 

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

Syyskausi on jo alkanut Selin monitoimitalolla lasten 
kerhoissa. Syyskuun aikana muukin säännöllinen 
viikkotoiminta saa rytminsä. Monenlaista ohjelmaa on taas 
tarjolla kaikenikäisille kyläläisille niin kyläyhdistyksen kuin 
eri järjestöjen ja yhteisöjen toimesta. 
 
Kesän aikana talkoomiehet ovat askaroineet 
piharakennuksen korjauspuuhissa. Huonon tiilikaton tilalla 
on nyt peltikatto ja ulkopinnat on korjattu ja maalattu. 
Vanhat puuseet purettiin ja niiden tilalla on tilava varasto ja 
toimintatila. 
Parhaillaan asennetaan uuden leikkikentän kalusteita 
paikoilleen. Pienet ja vähän isommat lapset saavat omat 
alueensa leikeilleen. 
 
Näihin töihin ja rakentamisiin kyläyhdistys saa hanketukea 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 
Ykkösakseli ry:n kautta. Tuen avulla voitiin hankkia 
laadukkaita ja kestäviä, 
ja siksi kalliita, välineitä lasten käyttöön. 
 
Kekrijuhlassa lauantaina 28.9 juhlitaan sitten uutta 
pihamaisemaa leikkikentän avajaisissa ja sadonkorjuun 
merkeissä. Vanhan pysäkkitalon, Linnunlaulun tilan suojissa 
talvella alkanut luovan toiminnan ahjo, ToimintaTeatteri 
Selki osallistuu juhlaan Täti Monikan orkesterin 

säestyksellä. 
 
Myyntipöydillä on sadonkorjuutuotteita, käsitöitä ja 
kirpputoritavaraa. Uutuutena tulee Herrakunnalta 
lammastuotteita, lihaa ja taljoja. Puffetti tarjoilee keittoa, 
kahvia ja lettuja.  
 
Kylän parhaan taitajan arvosta kisataan nyt selkiläisillä 
valokuvilla. Entiseen tapaan yleisö 
saa äänestää mielestään parhaan kuvan ja kolmelle parhaalle 
kuvaajalle on luvassa palkinto. 
 
Edellisvuosien suuri arpajaispalkinto, pihamökki, on nyt 
kaikkien kyläläisten yhteinen piharakennus.  
Ensi kesäksi on suunnitteilla rakennuksen päätyyn 
kesäkahvilaa täydentämään leikkikentän toimintaa ja 
tarjoamaan mukavan kesäisen kokoontumispaikan. 
Arpajaiset ovat kuitenkin tärkeä tulolähde toiminnalle, joten 
nekin pidetään. 
 
Syyskuun 14 päivänä pyöräillään taas lepsämäläisten kanssa 
Otalammen kautta kahville Lepsämän nuorisoseurataloon. 
Marraskuussa juhlitaan isänpäivälounaalla. 
 
Selin kyläyhdistys ry, puheenjohtaja Tapani Haasto 
p. 0400 973 847 s-posti kylayhdistys@selki.fi  

Juhlia ja toimintaa selkiläisten syksyyn 

Tämän syksyn kekrijuhlan pihamökki on korjausremontissa uuden ilmeen saanut monitoimitalon  piharakennus. Siinä on sekä 
varastotilaa mm. latukelkalle sekä yhteistä toimintatilaa kyläläisille. 



   

 

 Anja Oravala haluaa  
innostaa luovuuteen  

Keskeltä Selin kylää vanhasta pysäkinhoitajan 
talosta kesämökin hankkineet Anja Oravala ja 
Jukka Merta ovat tuoneet kylään monipuolista 
luovaa toimintaa. ToimintaTeatteri Selki 
perustettiin Anjan ja tytär Vilman yritykseksi 
tammikuussa tarjoamaan lapsille ja nuorille 
innostavaa toimintaa teatterin, musiikin ja 
kädentaitojen avulla.  
 
- Jokaisessa ihmisessä on voimauttavaa 
luovuutta, Anja Oravala sanoo. Parasta on, kun  

 
saa itse heittäytyä mukaan ja saada muutkin 
innostumaan.   
 
Hän on ollut itse mukana ja ohjaamassa lasten 
teatterikerhoja aina siellä, missä on asunut. 
Vihdin teatterin Tenteen-teatteriryhmiä hän on 
ohjannut vuodesta 2006. Myös Vilma on siellä 
ohjaajana.  
 
Molemmat ovat myös opiskelleet teatterityötä. 
Anjan 2-vuotinen opiskelu antoi valmiuksia 
toimia teatterin keinoin ryhmien kanssa. Hän on 
myös luovan muistelutyön ohjaaja ja kouluttaja.  
Tästä tuli idea herätellä niin henkilökohtaisia kuin 
kylään liittyviä muistoja torstaituvassa. 
 
Täti Monikan orkesteri on neljän naisen, kahden 
sisarusparin kokoonpano. Anja soittaa 
kontrabassoa ja sisarensa Elina harmonikkaa, 
tyttäristä Eeva on viulisti ja Vilma laulaja. Jukka 
on roudaaja ja miksaaja mm. Kekrinä he 
laulattavat myös yleisöä monitoimitalolla. 
 
Kesäkodin, Linnunlaulun tilan, suojaisassa 
pihapiirissä on pidetty lapsille teatterileirejä ja 
orkesterin musapäivä. Aittarakennuksen eteen 
puiden katveeseen on rakennettu lava esiintyjille. 
- Tämä ympäristö on aivan ihana, Anja kehuu. 
Viereinen maantie jää aidan ja pensaiden taakse 
ja rautatietä porhaltaville tavarajunille vilkutellaan. 

 

Uudet kyläsivut tekeillä 

Pääset tutustumaan sivuihin, vanhojen 

sivujen, www.selki.fi kautta etusivun 

linkistä. 

Selkiläiset pyöräilemään Otalammelta Lepsämään 
 

Syksyinen jo perinteiseksi tullut selkiläisten ja lepsämäläisten yhteinen pyöräretki ajellaan  

lauantaina 14.9 Otalammen kautta Lepsämään.  

 

Lähitienoot hyvin tunteva Pentti Lahdenvuo kartoittaa matkan varrelta kiinnostavia kohtia ja 

kertoo niistä retkeläisille. 

 

Lepsämäläiset lähtevät Nuorisoseurantalolta klo 9 Selkiin. Selin monitoimitalolta lähdetään 

yhdessä klo 10 kohti Otalammen asemaa, jossa pysähdytään vanhan asemamiljöön keskellä. 

Siinä otalampilaiset voivat liittyä mukaan.  

 

Matkaa jatketaan Härkälään ja edelleen Lauriin, josta Jokipellontietä Takkulantielle ja 

Lepsämään ja kahvitauolle Lepsämän nuorisoseuratalolle.  

Reitin pituus on n. 20 kilometriä. Mukaan voi liittyä reitin varrelta vapaasti. 



 

 

ELONKORJUUN 
KEKRIJUHLA 
SELIN MONITOIMITALOLLA Selintie 529 

lauantaina 29.09.2012 klo 11—14 
  

Myyntipöydillä syksyn satoa: Kotileivonnaisia, jauhoja, säilykkeitä, hunajaa, 

hapankaalia, juureksia ym. 

Herrakunnan karitsan- ja vasikanlihaa, lampaantaljoja ja villalankaa /herrakunnan.fi 

Villasukkia, huovutus- ym. käsitöitä  

Kirpputorilla mm paljon kankaita .  Tule myymään ja tule ostamaan 

Puffetissa keittoa, kahvia, lettuja ja makkaraa 
Pihapelejä ja -kilpailuja  

Hemmotteluhoitoja: kampaaja, hieroja ja jalkahoitaja ajanvarauksella , 

 

 

LEIKKIKENTÄN JA PIHARAKENNUKSEN AVAJAISET 
Täti Monikan orkesteri säestää laulua ja laulattaa 

ToimintaTeatteri Selki järjestää askartelutyöpajan, jossa tehdään 

naamioita ja ystävänauhoja.  

Koivutuvan tallin toimesta talutusratsastusta 
 

ARPAJAISET monitoimitalon hyväksi 
 

 

 

 

Lisätiedot ja paikkavaraukset:  

puh. 044 040 3320 Liisa Ali- Mattila 

s-posti: kylayhdistys@selki.fi 

Hieroja Sirpa Nyman puh. 040 750 7337 

Jalkahoitaja Seija Joki puh. 050 301 9070  

Kampaaja Kati Ollinsalo p. 040 596 5843 

PARAS KYLÄKUVA -kilpailu valokuvauksen harrastajille. 

Kuvat 1-2 kpl/ kuvaaja lähetetään 6.9 mennessä os. rennox@hotmail.com  

kehitettäväksi A4 kokoon. Palkintoina 100, 50 ja 25 euron lahjakortit Japan 

photoon.  

Kuvat ovat esillä monitoimitalolla ja yleisö äänestää niistä parhaan.  



   

 

Selin kyläyhdistys, SELIN MONITOIMITALO Selintie 529, 03320 Selki 
www.selki.fi               

sähköposti kylayhdistys@selki.fi 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/Selkin/ 

  Monitoimitalon viikko-ohjelma syksy 2013 
    

  Päivä Kello Ohjelma 
      
  Maanantai 18 - 20 Joko osaat - kädentaidot käyttöön  Avoin ilta kyläläisille toivottua 
   aihetta opiskellen. Toiveet kylayhdistys@selki.fi .  
    

  Tiistai 10 - 12:30 Hiiden Opiston kankaankudonta . Kudonnan perusopetusta. 
    Opettajana Jaana Korte. Kutomassa voi käydä muinakin aikoina. 
    Kyselyt Hiiden Opistosta p. 09 2242 2787. Alkaa 3.9. 
   17:30 - 19 4H:n luonto- ja kokkauskerho . Ohjaajana Oma Virtanen, Anna Ijäs  
    sekä Henna ja Heidi Kupari. 4H-yhdistys p. 044 282 2195. Alkaa 4.9. 

  18 –20 Painonhallintaryhmä  ”Kadonneen vyötärön metsästys”  
   kk:n viimeinen tiistai 24.9, 29.10 ja 26.11. Klo 18 alkaen  

   verenpaineen ja – sokerin mittaus. SPR. Vetäjänä terveydenhuollon  

   ammattilaisia. Kyselyt Hannele Kumpula p. 050 516 0096  

    

  Keskiviikko 17 - 17:45 Temppujumppa 3 - 4-vuotiaille. 

  17:45 - 18:30 Temppujumppa 5 - 6-vuotiaille. Kunnan liikuntapalvelut, ohjaajana 
     erityisliikunnanohjaaja Sami Hakala-Bergman. Tiedustelut p. 4258 3229. 

    

  Torstai 12 - 15 Torstaitupa , ruokailu ja toimintapäivä kyläläisille. Alkaa 26.9. 
    Eläkeläiset, talkoolaiset ja opiskelijat 5 euroa, muut 6 euroa 

    Ilmoittautumiset ja kyselyt Liisa Ali-Mattila p. 044 040 3320 

   Kuukauden 1. 3. ja 5. torstai tuolijumppaa, ohj. Maisa Selimäki, 

   sekä askartelua tai muuta toiminnallista ohjelmaa. 

    Kuukauden 2. torstai srk:n lähetyspiiri ja verenpaineen mittaus 

    Kuukauden 4. torstai srk:n kyläkerho 

  18-19 Venyttely- ja kehonhuoltojumppa , ohjaajana lähiliikuttaja Ekku 
   Ahonen. Tiedustelut p. 040 532 6938.  
  19-20.30 Lukupiiri , kk:n 1. torstai. Liisa Kernen p. 0500 894334. 
    

  Perjantai 9 - 11:00 Perhekerho , Vihdin srk. Kerhoon voi tulla ilmoittamatta.  
    Ohjaajina Raisa Humaloja ja Riina Harvistola. Kyselyt p. 040 356 9215.   

   18 - 20 Peli-ilta  kyläläisille. Biljardia, pöytäpelejä, sulkapalloa ym. kaikenikäisille. 
    Tarmo Shemeikka p. 0400 446 758. 

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

    

  Lauantai  Ei viikottaista ohjelmaa. Tiloja voi varata kokouksiin ja juhliin. 

    Kyselyt Liisa Ali-Mattila  p. 0440 403 320, liisa.ali-mattila@selki.fi 

      

  Sunnuntai 12 - 12:45 Pyhäkoulu  6.10. - 8.12. Vihdin srk. Arja Parttimaa ja Liisa Ali-Mattila 
      


