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

Selin kyläsuunnitelman laatimiseen on kutsuttu 

kyläläisiä mukaan. Selkiläisistä asioista on keskusteltu 

muutamassa tapahtumassa ja niiden kautta mukaan 

lähti kymmenhenkinen joukko työstämään 

suunnitelmaa eteenpäin. Mukaan mahtuu vielä 

muitakin. 

Tämän Selkiläisen välissä on kyselykaavake, jonka 

avulla halutaan tarkempaa tietoa ja kyläläisten toiveita 

siitä miten Selistä saataisiin entistä mukavampi 

kotikylä.  

Seitsemän vuotta sitten tehdyn kyselyn toiveista on 

yllättävänkin moni toteutunut.  

Kyläsuunnitelmassa kerrataan historiaa, tutkitaan 

nykytilannetta ja tehdään tavoitteita tulevaan. Vanhojen 

tietojen etsiminen, valokuvien katselu ja henkilöiden 

tunnistaminen on ollut hauskaa. Erityisesti viime 

vuosisadan alun vilkas ja monipuolinen toiminta 

Selissä herättää kunnioitusta. Toimittiin kaikki yhdessä 

yhteiseksi hyväksi.   

Monitoimitalo on rakennettu v. 1905 kaksi vuotta 

aiemmin perustettua kansakoulua varten.  Tämä talo 

on nyt Selin ja lähikylien tärkeä toimintapaikka. Selin 

Nuorisoseura perustetiin 1907 ja sen toimitalo Seppola 

valmistui 1914. Talo on edelleen peruskunnossa ja 

kesäkautena hyvä juhlatalo. Kesän loppupuolella on 

aikomus järjestää 100-vuotisjuhla, lupailee 

nuorisoseuran puheenjohtaja Maisa Selimäki. 

Seppolan takana on nykyisin kunnan omistuksessa 

oleva maa-alue. 1950-luvulla se on ollut koko kunnan 

paras urheilukenttä. Käytön puutteessa sittemmin 

ränsistynyttä aluetta on muutaman kerran talkoiltu 

pallokentäksi. Nyt se olisi vielä saatavissa 

jonkunlaiseen käyttöön, mutta siihen tarvitaan uusia 

voimia. Kyläkyselyssä etsitään siihenkin vastausta. 

Kylän asioista on mahdollisuus keskustella kevään 

erilaisissa tapahtumissa, joista kerrotaan tarkemmin 

sisäsivulla. Pääsiäislauantaina sytytetään tulet 

Kiirikkanummentien varressa, tiistaina 22.4 talkoillaan 

monitoimitaloa ympäristöineen kesäkuntoon, tiistaina 

6.5 puutarhaillassa vaihdetaan taimia ja perjantaina 9.5 

liikutaan hauskasti perheiden pihakisassa. 

Kyläsuunnitelman työryhmäläisiin voi ottaa yhteyttä 

muutoinkin kuin näissä tilanteissa. Ryhmässä toimivat 

Tapani Haasto, Ingmar Wessberg, Kari Vitikainen, Liisa 

Ali-Mattila, Minna Malin, Ritva Juhantalo, Sirpa Nyman, 

Esko Jantunen, Liisa Kernen, Timo Kernen ja Sini 

Sahramaa. 

Selin kyläyhdistys ry                                                                      
pj Tapani Haasto puh. 0400 973 847                        
varapj Ingmar Wessberg puh. 0400 800 136 

Yhteistyötä omaksi iloksi 

Vanha urheilukenttä kasvaa pitkää heinää ja juoksuradat ovat metsittyneet. Saataisiinko tästä alueesta jotain kyläläisiä 

kiinnostavaa? Takana näkyy tänä vuonna 100 vuotta täyttävä nuorisoseurantalo Seppola.  



   

 

 

Selkiläisiä yrityksiä 
 
Luettelossa ovat julkisista tietolähteistä löytyvät selkiläiset yritykset.  
 
Koska luettelo on tarkoitus liittää Selin kyläsuunnitelmaan, kyläyhdistys toivoo palautetta lopettaneista 
yrityksistä, uusista tästä puuttuvista yrityksistä sekä toimivien yritysten luetteloon haluamista lisätiedoista 
kylayhdistys.selki@gmail.com. 
 
 

Art’on Oy   rakennuspalvelut 0400-338881 

Doka Finland OY    valmistaa ja vuokraa valumuo�eja 09-2242640 

Eko-City Kiinteistöpalvelu Oy  kiinteistöhuolto 0400-446758 

Oy Fin Excavator Ab  maanrakennustyöt  040-5128196 

Oy Finurakoin- Ab   raivaus, purku ja pohjarakentaminen 040-5664414 

Heino & Repo Oy  metallituo�eiden valmistus 09-2235793 

Hierontapalvelu Rennox Sirpa Nyman   klassinen hieronta 040-7507337 

Honkavaara Vesa Tmi   rakennuspalvelut 046-5780041 

Juhlakorjaamo Punajuuri  majoituspalveluja, lomakyliä 045-2377336 

Klapitehdas Tommi Lönnrot   pol�opuuta 040-7469717, www.klapitehdas.fi 

Ko-talli Hersir   islanninhevostalli, issikkavaelluksia 050-3522979 

    www.ko-tallihersir.net 

Maansiirto Salminen J Oy  maanrakennustyöt                                      0400-894366 

    www.maansiirtosalminen.fi 

Niipperin Rakentajat   rakennustyöt                                                       0400-303150 

NTP-Palvelu Oy   taxiliikenne  0500-458101 

Nummitarha Oy   hunajatuo�eet  0500-773747 

    www.facebook.com/nummitarha 

PR-Halot OY  

 pol�opuuta, puun sahaus, höyläys ja 

kyllästys 0400-872277 

Protosystem Oy  viivakoodinlukijat, tarratulos-met, tarrat 0400-531601 

Rakennuspalvelu Harri Vähä Oy  uudis- ja saneerausrakentaminen 050-5465939 

Rakennuspalvelu Pekka Vauromaa   yleiset talonrakennustyöt 040-5377739 

Rau-o Inga Maarit   vähi�äiskauppa muualla kuin myymälöissä 09-2235700 

Räisänen Mervi Irene   vähi�äiskauppa muualla kuin myymälöissä 09-2235770 

Sahramaa Niina ja Arto  puutuo�eiden valmistus  09-2235866 

Samaria Selkikeskus  kirpputori, kuntou�ava työtoiminta 050-4305245, www.samaria.fi 

Selki Asema   muotoilu ja suunni�elu 050-3247321 

Sepponen Enterprises Oy   työsuhdepalvelut 045-2627282 

SM-Kone Oy   lämpölaitepalvelut  0400-476761, 09-2235819 

Sorax Oy   maa- ja kiviainesten myyn- ja kuljetus 050-5113463 

South Coast Construc-on    yleiset talonrakennustyöt 044-5170985 

ToimintaTea�eri Selki   luova toiminta, tea�eri, käden taidot.. 050-3776690, 050-3294264 

    www.toimintatea�eri.fi 

TTR-Granit Oy   koriste- ja rakennuskivien louhinta 0400-473373 

Tuotantokonsultoin- Leo Lappalainen Oy   liikkeenjohdon konsultoin- 09-2249588 

Ulf Virtanen  pientuo�eita puusta 0400-591413 

    h�p://ulf-johan.info/ 



 

 

 

KEVÄTTALKOOT MONITOIMITALOLLA 
 
tiistaina 22.4 klo 17.00 alkaen ja sen jälkeen miten kukin 
paikalle ehtii. 

Pihan haravointia ja siivousta puutarhapuolellakin. 

Ikkunoiden pesua ja siivousta sisällä salin lattiaremontin jäljiltä. 

 

Talkookahvit pannukakun kera. 

 

Tervetuloa porukalla 

PUUTARHAILTA MONITOIMITALOLLA 
 
tiistaina 6.5 klo 17.30 alkaen. 
Pihataimien vaihtoa ja kasvattajienkin ylijäämiä tarjolla. 

Ajankohtaista puutarhaneuvontaa.  

Aihe ja asiantuntija kerrotaan myöhemmässä 

ilmoittelussa. 

PERHEIDEN PIHAKISA 
 

Kunnan liikuntatoimen järjestämä ulkoilutapahtuma 

Selin monitoimitalolla perjantaina 9.5 klo 17-19. 
Liikuntapisteitä pihalla ja lähimaastossa: 

- palloilupiste (jalkapallogolf) 

- heittopiste, tarkkuusheittoa erilaisin välinein 

- leikkimielinen geokätköily lähimaastossa 

- temppu / toimintarata                                    

Tule liikkumaan ja tapaamaan muita kyläläisiä. 

Liikuntatoimen ohjaaja paikalla. 

PÄÄSIÄISVALKEAT 
 

Kiirikkanummentiellä lauantaina 
19.4.2014 
Suomessa monin paikoin perinteinen 

pääsiäiskokko on roihunnut 

Selissäkin jo muutaman vuoden ajan. 

Pääsiäislauantaina klo 18.00 se sytytetään 

jälleen. 

Kyläläiset vieraineen ovat tervetulleita 

tulen ääreen. 

Luvassa on kahvitarjoilua ja omia 

makkaroita voi paistaa hiilloksella. 



   

 

Selin kyläyhdistyksen vuosikokous valitsi Tapani 
Haaston jatkamaan puheenjohtajana. Kyläsuunnitelman 
laatiminen on kuluvan vuoden päätavoite toiminnassa. 
Siihen kutsutaan kaikkia kyläläisiä mukaan. 
Monitoimitalon kunnostamista jatketaan salin lattian 
korjaamisella, ilmalämpöpumpun hankinnalla ja 
ikkunaremontilla. Uusia nettisivuja kehitetään edelleen. 
 
Monipuolinen viikkotoiminta jatkuu entiseen tapaan ja 
sitä päivitetään tarpeen mukaan kyläläisten toiveet  

 

huomioiden. Isoimmat yksittäiset tapahtumat ovat 
ulkoilupäivä, pääsiäisvalkeat, kekrijuhla ja 
isänpäivälounas. 
 
Monitoimitalon pihapiiri koheni viime vuonna, kun 
talkoovoimin hankerahoituksen avulla rakennettiin 
lapsille leikkipaikat ja kunnostettiin piharakennus. Sen 
päätyaittaan on suunnitteilla kesäkahvila kyläläisten 
tapaamispaikaksi. 
 

Kyläyhdistyksen hallitukseen valittiin erovuoroisista 
uudelleen Tapani Haasto, Nina Marttinen, Susanna 
Toppinen, Susanna Vanninen ja Ingmar Wessberg 
ja uutena Kari Vitikainen. Entisinä jatkavat Liisa Ali-
Mattila, Heini Autti, Kimmo Jalli, Liisa Kernen, 
Tarmo Shemeikka ja Ingmar Wessberg. Varajäsen 
Seppo Ali-Mattila valittiin uudelleen ja uusina Jerry 
Patomeri ja Timo Kernen. Entisenä jatkaa Ritva 
Juhantalo. Toiminnantarkastajiksi valittiin Siru 
Sahramaa ja Jaakko Luukkonen sekä varalle Mervi 
Räisänen ja Marja-Leena Malin. 
 
Kylähallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin 
varapuheenjohtajaksi Ingmar Wessberg, sihteeriksi 
Kari Vitikainen, rahastonhoitajaksi Kimmo Jalli, 
tiedottajaksi Liisa Ali-Mattila, nettivastaavaksi Pasi 
Juhantalo, kirjastonhoitajaksi ja jäsensihteeriksi 
Liisa Kernen. 
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Palveluliikenne kuljettaa 
Nummelaan ja kirkonkylään 
  
Selistä pääsee asioimaan palveluliikenteen tilatakseilla 
keskiviikkoisin Nummelaan ja perjantaisin kirkonkylään. 
Vihdin palveluliikenne on kaikille kuntalaisille 
tarkoitettua joukkoliikennettä. Maksu on 3 euroa 
suuntaansa. Alle 12-vuotiailta maksua ei peritä. 
 
Kuljettajalla on mahdollisuus kutsusta poiketa 
hakemaan asioille lähtevä kotoa ja viemään kotiin 
aikataulun sallimissa rajoissa. Poikkeaminen on 
asiakkaille maksutonta. Nummelaan suuntautuvaa 
liikennettä hoitaa Liikenne Satuli Oy, jonka kuljettajalta 
voi tilata kuljetuksen kotoa puh. 0400 306 347. 
 
Nummelan reitti kiertää Otalammelta Selkiin ja 
Haimooseen. Auto lähtee Nummelasta klo 9.00. 
Monitoimitalon kohdalla auto on keskiviikkona n. klo 
9.25. Paluukuljetus Nummelasta lähtee klo 12.00 ja 
reitin kierrettyään palaa samaa tietä Nummelaan. 
Perjantaisin Selistä pääsee kirkonkylään samalla tavoin. 
Palveluliikenteen auto lähtee kirkonkylästä klo 9.00 ja 
on monitoimitalolla klo 9.25. Paluu kirkonkylästä lähtee 
aikataulun mukaan 11.45. Kirkonkylän liikennettä hoitaa  
 

Taksione Oy. Puhelinnumero kuljettajalle on 0400 214 
8888. 
 
Kunnassa palveluliikenteen asioita hoitaa Salla-Mari 
Rintala, jolta voi kysyä lisätietoja puh. 09 4258 3108. 
Aikatauluja on jaossa terveyskeskuksessa ja 
kirjastoissa sekä Matkahuollossa. 

 
 

Kyläyhdistyksen hallituksen huhtikuun kokoukseen osallistuivat 

vas. puheenjohtaja Tapani Haasto, Liisa Kernen, Timo Kernen, 

Nina Marttinen, Jerry Patomeri, varapuheenjohtaja Ingmar 

Wessberg, rahastonhoitaja Kimmo Jalli, sihteeri Kari Vitikainen 

ja kameran takana Liisa Ali-Mattila. 

Kyläyhdistyksen vuosikokouksen päätöksiä  

Aila Pulkkinen lähti perjantaina palveluliikenteen 

kyydissä kirkonkylään.  Hän kehui molempien autojen 

kuljettajien hyvää ja joustavaa palvelua. Auton kyydissä 

oli jo vakiomatkustaja Annikki Ollinheimo, joka oli 

haettu kotoa Ollinmäentieltä. Kuljettaja Juha Pellikka 

kertoi perjantain reitin olevan tarkoitettu Selin ja 

Haimoon asukkaille.  


