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Dokan varastoalueella on ahdasta, kun parikymmentä rekkaa kuormataan ja puretaan päivittäin. Tien toiselle puolelle
rakennettava varastokenttä helpottaa pian tilannetta. Kuva Petri Tontti

Selki liikenteen solmukohdassa
Selin kylästä on hyvät kulkuyhteydet moneen
suuntaan. Jo 1500-luvulta on ns. meritietä kuljettu
Lohjalta keskiselle Uudellemaalle. Rautatietä myöten
kuljettiin Hankoon ja Hyvinkäälle. Julkisen liikenteen
vilkkaimpana aikana 1980-luvulla Selin kautta kulki
runsaat 20 linja-autovuoroa päivittäin. Nykyisin saa
hilpeän hymyn, kun kertoo nähneensä kylällä linjaauton.

Kyläsuunnitelmassa toivottiin Selin liikenteeseen
hitaampaa vauhtia. Selintien ja Nummenpääntien
varrella on monia liittymiä, joista on huono näkyvyys
päätielle. Nopeusrajoituksesta huolimatta vauhtia on
monen mielestä liikaa.
Tämän vuoden tavoitteeksi tulikin kyläalueelle tulon
näkyvämmäksi saaminen, että autoilijoiden lisäksi
myös jalankulku ja kevyt liikenne olisivat
turvallisempaa.
Asiointiliikenteen tilataksi kuljettaa selkiläisiä
Kyläkokoukseen yhdessä päättämään
keskiviikkoisin Nummelaan ja perjantaisin kirkonkylään. Kaikki kyläläiset ovat tervetulleita keskustelemaan ja
Tätä edullista palvelua kannattaa kyläläisten käyttää
päättämään kyläyhdistyksen toiminnasta
ettei sitä lopeteta.
kyläkokouksessa sunnuntaina 8.2. Kokousasioiden
jälkeen teemana on yhdessä ulkoilu joko hiihtäen tai
Maantiet mahdollistavat edelleen liikkumisen moneen
kävellen sään mukaan. Liikunnan jälkeen
suuntaan omilla kulkuneuvoilla. Liikenteellisesti hyvä
monitoimitalolla on soppatarjoilu ja
sijainti on ollut tärkeä seikka myös Doka Finland Oy:n
saunomismahdollisuus.
toiminnalle. Yhtiö on kasvattanut viime vuosina
toimintaansa rakentamisen hiipumisesta huolimatta.
Monitoimitalolla on mahdollisuus monenlaiseen
Betonirakentamisen muotteja lähti Selistä viime vuonna harrastustoimintaan ja mukaan mahtuu uusiakin.
2900 autokuormallista eri puolille Etelä-Suomea.
Takasivun viikko-ohjelmassa on yhteysnumeroita
lisätietoja haluaville. Säännöllisen toiminnan lisäksi on
Nyt Doka laajentaa varastoaluetta Selintien ja rautatien yksittäisiä tapahtumia ja kirjahyllyiltä löytyy monenlaista
kulmaukseen Pekka Jokiselta ostamalleen maalle.
luettavaa talon aukioloaikoina.
Ahtaan varastoalueen vuoksi kuljetusrekat ovat
joutuneet jonottamaan maantien laidassa. Uudella
Selin kyläyhdistys ry
alueella on tilaa rekkojen lastaukseen ja purkuun.
pj Tapani Haasto puh. 0400 973 847
Trukkiliikennettä on tiellä jatkossakin.
varapj Ingmar Wessberg puh. 0400 800 136
Kyläkirjeen julkaisija on Selin kyläyhdistys ry. Toimitus Liisa Ali-Mattila, taitto Arja Parttimaa

Doka laajentaa varastokenttäänsä
lähialueelta. Toimistoväkeä tulee kauempaakin,
Lehikoinen sanoo.
Selintien toiselle puolelle radan varteen rakennetaan
puolen hehtaarin varastokenttä, joka aidataan.
Varastoalueen laajennuksen jälkeenkin trukit vielä
kulkevat maantiellä, mutta rekkojen ei enää tarvitse
jonottaa tien varressa.

Doka Finland Oy:n toiminta on viime vuosina
jatkuvasti kasvanut rakennusalan hiljenemisestä
huolimatta. Yritys vuokraa kaikkeen
betonirakentamiseen tarvittavia muotteja. Selistä niitä
kuljetaan eri puolille Suomea ja tuodaan takaisin
kunnostettavaksi.
- Meillä on ollut huutava tilanpuute. Nyt saimme
tehtyä maakaupan Pekka Jokisen kanssa, että
voimme laajentaa varastokenttää, kertoo
toimitusjohtaja Risto Lehikoinen.

Ensi vuodelle on suunnitteilla toimistorakennuksen
laajennus nykyiselle puolelle.
Doka Finland Oy on osa itävaltalaista
betonirakentamisen muottien valmistukseen ja
vuokraukseen erikoistunutta yhtiötä, jolla on toimintaa
70 maassa. Selin toimipaikka on Dokan Suomen
keskuspaikka. Oulussa on toimipiste PohjoisSuomea varten. Selistä tavaraa viedään IisalmiVaasa-linjan eteläpuolelle, joskus pohjoisemmaksikin.
- Muotteja tarvitaan kaikessa rakentamisessa missä
betonia valetaan, talonrakennuksesta, siltoihin ja
voimaloihin jne. Erikoisin Suomessa tehty valutyö on
Sibelius-Akatemian kupolimainen sisäänkäynti, joka
toteutettiin uudenlaisilla kevyillä muoteilla, Risto
Lehikoinen kertoo.

- Selki on liikenteellisesti hyvä paikka, kehätietä
- Toiminta on kolmen viime vuoden aikana kasvanut
ja työntekijämäärä tuplaantunut 40 henkilöön. Osittain pääsee moneen suuntaan. Viime vuonna toimituksia
täältä oli yhteensä 2900.
työtä on tehty kahdessa vuorossa.
Varastotyöntekijöistä suurin osa on Vihdistä tai

Kudontapiiristä kauneutta kotiin
Kangaspuiden kolke monitoimitalon yläkerrasta
kertoo matonkutojan ahkeroivan työnsä äärellä

tiistain opetuspäivän lisäksi muinakin kutojalle
sopivina aikoina. Täkänän tai verhojen kutominen on
hiljaisempaa pehmeän tekstiilin valmistuessa.
Selin kudontapiirillä on käytössään 10 kangaspuut.
Kutojia on syksyllä ollut vähemmän, joten jokaiselle
riittää jonottamatta tekemistä. Hyvä tilanne on
houkutellut kaksi kutojaa Nummelastakin ja vieläkin
uusia mahtuisi.
Tekeillä on mattojen lisäksi poppanaa, laudeliinaa ja
sängynpeittoa. Koiralle on tulossa makuualusta ja
uusia loimia luodaan kutojien toiveiden mukaan,
kertoo kudonnanopettaja Jaana Korte. Uusille
kutojille hän esitteli erilaisia mahdollisuuksia
käsityölehdistä ja aikaisemmista töistä otetuista
kuvista.

Kudonnanopettaja Jaana Korte opasti
nummelalaista Terttu Fagerströmiä poppanan
kudontamallin seuraamiseen.

Opettaja on paikalla tiistaisin aamupäivällä, mutta
alkuun päästyään kutojat voivat käydä työnsä
ääressä silloin kun heille sopii.
Vieläkin ehtii kevätlukukaudelle mukaan, kun
ilmoittautuu Hiiden Opiston Nummelan toimistoon
puh. 2242 2787.

Kyläsuunnitelmaan voi käydä tutustumassa www.selki.fi nettisivuilla

Selin kyläyhdistys ry:n vuosikokous
sunnuntaina 8.2.2015 klo 13.00
Selin monitoimitalolla Selintie 529
Keskustelua tämän vuoden toiminnasta kotikylällä ja kahvitarjoilu
Vuosikokouksen sääntömääräiset asiat:
- toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014
- toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015
- henkilövalinnat kyläyhdistyksen halitukseen

ULKOLIIKUNTAA SUKSILLA TAI
KÄVELLEN n. klo 14.30
( säätilan mukaiset varusteet)
SOPPAA JA SAUNOMISTA N. KLO 15.30
alkaen
Saunavuorot naisille 15.30 – 16.30,
miehille 16.30 – 17.30

LADUNTEKIJÄT LÄHTÖKUOPISSA!
Latukelkkaa on vedetty jo muutaman kerran entisillä reiteillä, mutta
lunta tarvitaan lisää.
Lyhyitä latuja tehdään aluksi keskikylälle sakeampia pyryjä odotellessa.
Latukartta monitoimitalon ilmoitustaululla ja nettisivulla.
Hiihtäjien nimikirjoituksia varten vihko ladun varrella.
Tarkkailkaa seurapalstoja ja nettisivuja.

Perinteinen HIIHTORETKI PREERIALLA sunnuntaina 1.3.
Hiihtolatuja Lepsämäntien peltoaukealla. Lähtö monitoimitalolta
tai Lepsämäntien varrelta.
Mustosen saunalla nuotio makkaranpaistajille.
Monitoimitalolla lasten hiihtolatu ja pulkkamäki,
hernekeittoa ja kahvia klo 11 – 15. Sauna lämpimänä.
Ellei hiihto suju, patikoidaan porukalla..

SELIN KINKERIT
tiistaina 10.2. klo 18.30
Riitta ja Risto Marilalla, Hakalantie 8. Metsäläntieltä 1. tiehaara oikealle.
Vihdin srk:sta mukana pastori Antti Kurkola ja kanttori Pirkko Kela.
Kinkeriaiheena ”Meidän jumalanpalveluksemme – aamen?!

Monitoimitalon viikko-ohjelma talvi 2015
Selintie 529, 03320 Selki
Päivä

kello

ohjelma

19-20

Dance-Fitness, aerobinen tanssiliikuntatunti. Ohjaajana
ryhmäliikunnanohjaaja Mervi Räisänen. Tiedustelut p. 040 720 0943

10-12.30

Hiiden Opiston kankaankudonta. Kudonnan perusopetusta.
Opettajana Jaana Korte. Kutomassa voi käydä muinakin aikoina.
Kyselyt Hiiden Opistosta p. 09 2242 2787.

17.30-19

4H:n luonto- ja kokkauskerho. Ohjaajina Henna ja Heidi Kupari.
Tiedustelut Vihdin 4H-yhdistys p. 044 282 2195.

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko 17-17.45
17.45-18.30

Temppujumppa 3-4-vuotiaille.
Temppujumppa 5-6-vuotiaille. Kunnan liikuntapalvelut, ohjaajana
erityisliikunnanohjaaja Sami Hakala-Bergman.
Tiedustelut p. 09- 4258 3492.

Torstai

12-15

Torstaitupa, ruokailu ja toimintapäivä kyläläisille.
Eläkeläiset, talkoolaiset ja opiskelijat 5 euroa, muut 6 euroa
Ilmoittautumiset ja kyselyt Liisa Ali-Mattila p. 044 040 3320
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
K k:n 4. torstai srk:n kyläkerho

18-19

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

19-20.30
Perjantai

9-11.00

Perhekerho, Vihdin srk. Kerhoon voi tulla ilmoittamatta. Ohjaajana
Raisa Humaloja. Kyselyt p. 040 356 9215

18-21

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

.

Lauantai

Sunnuntai

Ei viikoittaista ohjelmaa. Tiloja voi varata kokouksiin ja juhliin.
Kyselyt Liisa Ali-Mattila p. 044 040 3320 tai sähköpostilla
kylayhdistys.selki@gmail.com
12-12:45

Pyhäkoulu, 1.2. - 12.4. Vihdin srk Liisa Ali-Mattila

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

