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Turvallinen liikkuminen kylän teillä oli monien toiveena kyläsuunnitelmaa varten tehdyssä kyläkyselyssä. Asukkaiden aktiivisuus on tärkeää ongelmakohtien parantamisessa. Tässäkin on saatu Selintiellä mäenkumpareen taakse piiloutuva yksityistien liittymä liikennemerkillä tiettäväksi. Varovaisuutta silti vielä tarvitaan.

Kevätpuuhat kutsuvat
Aurinkoinen kevätsää paljastaa kuihtuneen ruohon
joukkoon heitellyt roskat tienvierillä ja takapihoilla. Nyt
onkin paras aika ympäristön kohentamiseen, on moni
huomannut. Facebookin Selki-ryhmässä siivoukseen
on jo innostettu. Hyvä idea on kutsua muita mukaan ja
ryhtyä hommiin.
Kylähallituskin ideoi yhteistä roskienkeruuta tienvarsilta. Samalla on tarkoitus kävellen tarkata liikkumisen
turvallisuutta kyläteillä. Se oli asia, joka huoletti useita
kyläkyselyyn vastanneita. Voitaisiinko yhteisin toimin
saada muutosta vaarallisiksi koettuihin kohtiin?
Kyläkävelylle kutsutaan maanantaina 4.5. illansuussa.
Kävellään kolmessa ryhmässä kylän rajoilta keskustaan päin ja tavataan monitoimitalolla.

toimintaan.
Kesäkahvilaa ja sen yhteyteen suoramyyntiä kyläläiset
ovat toivoneet. Avajaisissa onkin hyvä tilaisuus keskustella mitä tuotteita toivotaan myyntiin ja mitä olisi tarjolla. Kylähallitus on palkkaamassa kunnan tarjoaman
kesäsetelin avulla kaksi nuorta työhön kahvilaan. Talkoolaisiakin kyläläisistä silti tarvitaan.
Monitoimitalolla on muutakin ohjelmaa tarjolla. Lauantaina 16.5 on Suomen Marsuyhdistyksen järjestämä
näyttely, johon näistä lemmikeistä kiinnostuneet pääsevät katsomaan. Viime kesänä vieraillut karkkilalainen
Teatteri Perä on tulossa 9.8 esittämään perinteisistä
Lapatossun tarinoista koottuja Lapatossun juttuja.
Edelleen monis on hyvä paikka viettää erilaisia perhejuhlia ja muita tilaisuuksia.

Puutarha-asioista ja luonnon hyvinvointia lisäävästä
vaikutuksesta keskustellaan jo perinteisessä kyläyhdis- Selin kyläyhdistys ry
tyksen ja Haimoon Marttojen järjestämässä puutarhail- pj Tapani Haasto puh. 0400 973 847
lassa tiistaina 12.5. Sinne voi tuoda oman pihan kasvarapj Ingmar Wessberg puh. 0400 800 136
vien taimia ja saada uusia lajeja vaihdossa itselle.
Kesäkahvila sai viime vuonna mukavan suosion ja sitä
jatketaan tänäkin vuonna. Avajaiset pidetään lauantaina 6.6, jolloin on Uudenmaan kylät ry:n organisoima
Avoin kylä-päivä. Tarkoituksena on kutsua kyläläiset
yhteiseen tapaamiseen tutustumaan toisiinsa ja kylän
Kyläkirjeen julkaisija on Selin kyläyhdistys ry. Toimitus Liisa Ali-Mattila, taitto Arja Parttimaa

Tapani Haasto jatkaa kyläyhdistyksen puheenjohtajana
na

Selin kyläyhdistyksen vuosikokouksessa monitoimitalolla puheenjohtajana toimi Raimo Mustonen.
Selin kyläyhdistys ry:n vuosikokouksessa tarkastel- Toppinen, Susanna Vanninen, Kari Vitikainen ja Ingtiin tyytyväisinä edellisen vuoden toimintaa ja päätet- mar Wessberg sekä varajäsenet Seppo Ali-Mattila ja
Jerry Patomeri.
tiin tämän vuoden tapahtumista. Puheenjohtajana
monitoimitalolla toimi Raimo Mustonen.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Niina Sahramaa ja
Monitoimitalon ylläpito ja kunnostaminen on edelleen Ritva Luukkonen ja varalle Mikko Toppinen ja Marjaollut kyläyhdistyksen keskeinen tehtävä, sillä se on
Leena Malin.
Selin ja lähikylien tärkeä toimitila kaikenikäisten kerho- ja harrastustoiminnalle.
Järjestäytymiskokouksessa
varapuheenjohtajaksi valittiin edelleen Ingmar Wessberg, sihteeriksi Kari Vitikainen ja rahastonhoitajaksi
Kyläsuunnitelmaa laadittiin useissa palavereissa ja
vihtiläisten kyläyhdistysten yhteisissä työpajoissa.
Kimmo Jalli. Talovastaaviksi nimettiin Tapani Haasto
Uutta toimintaa oli viikoittainen kesäkahvila ja joulu- ja Ingmar Wessberg, tiedottajaksi Liisa Ali-Mattila,
myyjäisten järjestäminen.
nettivastaavaksi Pasi Juhantalo, some-vastaavaksi
Sirpa Nyman, kirjastonhoitajaksi ja jäsenkirjuriksi
Kuluvan vuoden tavoitteita ovat aikaisempien toimin- Liisa Kernen sekä Selkiläisen taittajaksi Arja Parttitojen lisäksi liikuntaharrastuksen tehostaminen ja
maa.
kylän liikenneturvallisuuden parantaminen kylään
Lisätietoja nettisivulta vuosikertomuksesta ja toimintasuunnitelmasta.
tulon selkeämmällä korostamisella.
Kylähallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen
Tapani Haasto. Kylähallituksen erovuoroiset jäsenet
Liisa Ali-Mattila, Kimmo Jalli, Liisa Kernen, Tarmo
Shemeikka ja Juha Uusikartano valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle. Uutena hallitukseen valittiin Sirpa
Nyman. Erovuoroiset varajäsenet Ritva Juhantalo ja
Timo Kernen valittiin jatkamaan.
Muut hallituksen jäsenet ovat Nina Marttinen, Susan-

Torstaituvassa vieraili maaliskuussa Vihdin sotainvalidien ryhmä. Heidän kunniakseen oli kutsuttu Vihdin reserviläiskuoro konsertoimaan kanttori Ulla Eho-Saarion
johdolla. Komeata kuorolaulua muisteltiin vielä monena
torstaina jälkeenpäin.

Vihtijärven tiistaikerholaiset kävivät huhtikuussa kylässä tutustumassa torstaitupaan. Anu Kuusela esitteli ja
lausu Jenni Haukion runoja. Henna Kuusela lauloi ja
laulatti Eino-poikansa innokkaasti avustaessa.

Uusimaa-viikon ympäristöpäivänä 4.5.2015

KYLÄKÄVELY SELISSÄ
Kävellään kylän rajoilta monitoimitalolle, jossa kahvia ja keskustelua
Lähdöt klo 17.30 Pohjolantien ja Selintien risteyksestä, kehätien ja
Selintien riísteyksestä Haimoon suunnasta sekä Seisakkeentien ja
Nummenpääntien risteyksestä.
Matkalla voi liittyä mukaan tarkkailemaan turvallisen liikkumisen esteitä ja keräämään roskia. Monitoimitalon ympäristöstä voi osa kävelijöistä aloittaa lyhyen lenkin.
Huomioliivit päälle ja työhanskat käteen.
TERVETULOA

PUUTARHAILTA
monitoimitalolla tiistaina 12.5 klo 17:30.
Aluksi pihakasvien ja taimien vaihtoa ”tuo mukanasi, vie mennessäsi”
Selkiläinen agronomi Minna Malin kertoo
PUUTARHASTA TERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ
Minna toimii Sininauhaliiton hankkeessa, jossa autetaan vaikeissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä luontoharrastuksen avulla. Multaa ja taimia
mukanaan hän ohjaa heitä nostamaan arjen hyvinvointia puutarhaharrastuksen avulla. Hän myös kouluttaa vapaaehtoisavustajia käyttämään
luonnon tarjoamia mahdollisuuksia terveyden edistämiseen.
Kahvitarjoilu.
Tervetulleeksi toivottavat Selin kyläyhdistys ja Haimoon Martat

Uudenmaan kylät ry:n teemapäivä Avoin kylä 6.6.2015
Selin monitoimitalolla lauantaina 6.6. klo 12

KESÄKAHVILAN AVAJAISET
suoramyynnissä leivonnaisia ja kukantaimia
pihakisoja kaikenikäisille, sateella sisäpuuhia. Ratsastusta.
Siniriutan akvaariomyymälä Kiirikkanummentie 86 avoinna
klo 10 – 12.
TERVETULOA OSALLISTUMAAN

Lauantaina 16.5 alk klo 9
MARSUNÄYTTELY
Suomen Marsuyhdistyksen järjestämä näyttely,
johon näistä lemmikeistä kiinnostuneet pääsevät
katsomaan.

TEATTERIA
Karkkilalainen Teatteri Perä
on tulossa 9.8 klo 14 esittämään perinteisistä
Lapatossun tarinoista koottuja Lapatossun juttuja.

Tropiikin merimaisemia selkiläisessä autotallissa
Vä-

Siniriutan vakiovalikoimiin kuuluu kolmisenkymmentä
kalalajia, selkärangattomia pieneliöitä mm. rapuja ja etanoita, koralleja ja elävää kiveä sekä kaikkea akvaariotarviketta. Tilauksesta saa melkein mitä vaan.
Kim Söderberg tilaa vilkkaimpaan aikaan viikoittain pikarahtia Indonesiasta ja Euroopan isoista tukuista kaloja ja
koralleja. Lentokentältä haettuaan hän hoitaa tulokkaita
karanteenissa ennen asiakkaille luovuttamista.
- Tämä on silloin kuin teho-osasto, ruokin ensin kaloja
monta kertaa päivässä ja katson, että ne selviytyvät hyvin
alkuun. Asiakkaat sitten hakevat ne tai kuljetan perille,
hän kertoo.
Asiakaspalvelu on erinomaista. Kokkolalainen asiakas
odottaa kaloja karanteenista ja halusi nähdä niitä. Hänen
toiveensa toteutui YouTubeen ladatulla videolla.
Suurin osa tilataan varausten mukaan, mutta joitakin on
omissa akvaarioissa varastossa. Osaa kaloista viljellään jo
Euroopassa. Korallien tuomiseen tarvitaan lukuisia lupia
ja niitä saa vain tiettyinä aikoina.
- Merivesiharrastajia on Suomessa jo satoja. Nykyisin
kaikki toimii hyvin ja kalat saattavat elää vuosikymmeniä.
En myykään kaloja, ellen tiedä olosuhteita sopiviksi. Mitään elävää, kukkia lukuun ottamatta, ei saa mielestäni
heräteostoksena hankkia, Söderberg sanoo tiukasti.

Makean veden akvaarioharrastajia Suomessa on enemmänkin. Niitäkin Siniriutasta saa tämän erikoisosaamisen
lisäksi. Ihan pienelläkin voi aloittaa, vaikka 30 litraisella
nanoakvaariolla johon voi asuttaa pieneliöstöä esim. rapuja.
Kim Söderberg lupaa auttaa kiinnostuneita alkuun suunnittelussa. Meriakvaariossa suositus on 300 litraisista niin
rikkäät kalat ja korallit isoissa merivesiakvaarioissa täyttä- suureen kuin mahdollista. Siniriutan nettisivuilla on kuvia
vät entisen autotallin Kiirikkanummentien varrella Selissä. erikokoisista ja erilaisin tiloihin rakennetuista akvaariois1970-luvulla alkanut harrastus on johtanut Kim Söderber- ta.
gin ammattiin ja yrittäjyyteen. Kun Selistä löytyi mukava Siniriutan myymälä on avoinna erityisesti selkiläisille
omakotitalo, siirtyi akvaarioliikkeen myymäläkin tänne.
lauantaina 6.6 klo 10–12. Silloin on Uusimaa-viikon organisoima kylien avointen ovien päivä ja Selin kesäkahvilan
- Kauan alalla olleena asiakkaita on ympäri Suomea, niin avaus monitoimitalolla.
myymälän sijainti ei merkitse paljoa, Kim Söderberg kertoo. Maantieyhteydet ovat hyvät eikä lentokentällekään
ole pitkä matka.
Kim Söderberg on rakentanut biotooppiakvaarion, jossa
kaloilla on samanlaiset olosuhteet kuin 30 metrin syvänteessä meressä.

- Viikolla teen akvaarioiden rakennus- ja huoltotöitä asiakkaiden luona ja myymälä on auki lauantaisin. Tämä on
ainoa meriakvaarioliike Suomessa. Asiakkaina ovat myös
Helsingin Sea Life ja Tampereen Särkänniemi.
Myymälässä pulputtaa toistakymmentä erikokoista akvaariota. Niiden vedenlaatu saadaan oikeanlaiseksi puhdistamalla selkiläinen pohjavesi raudasta ja mangaanista sekä
lisäämällä 70 eri ainesosaa sisältävää suolaa meriveden
mukaisesti 3,5 prosenttiseksi.
Korkeaan biotooppiakvaarioon on rakennettu 30 metrin
syvyyttä vastaavat olosuhteet. Siinä kivien ja korallien
lomassa uiskentelevat kalat ovat kotoisin tästä syvyydestä.
Viime lauantain ensimmäiset asiakkaat tulivat Paraisilta ja
Myllylammelta hakemaan aikaisemmin tilaamiaan kaloja
ja muita tarvikkeita. Miehet kertoivat, että tämä harrastus Siniriutan myymälässä voi seurata monenlaisten kalojen
on parempaa kuin tv:n katsominen, akvaarion ääressä hu- elämää merelliset olosuhteet tarjoavissa akvaarioissa.
rahtaa huomaamatta pari tuntia.
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