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Nuorisoseurantalo Seppola on rakennettu 101 vuotta sitten kahden tilanomistajan lahjoittamalle maalle. Vilkkaitakin toi-
minnan aikoja nähnyt, peruskunnoltaan kohtuullinen talo odottaa uusia talkoolaisia ja toimijoita 

SELKILÄISET, TEITÄ KUTSUTAAN MUKAAN! 
Syksyn kaamoksen alkaessa harrastustoiminta on siirtynyt pääosin sisätiloihin. Jumpan, käsitöiden, kokkaami-
sen ym. puuhien välillä kutsutaan kyläläisiä perinteiselle lounaalle isänpäivänä.  
Yli kaksikymmentä vuotta talkoolaiset ovat kattaneet pöydän täyteen herkullista tarjottavaa, kerätäkseen varoja 
monitoimitalon toimintaan ja kunnostukseen. Suuri ruokailijoiden joukko kiittävine kommentteineen on palkinnut 
vaivannäön ja mahdollistanut vilkkaan toiminnan nyt hyväkuntoisessa talossa. 
Tulevana isänpäivänä kutsu käy taas pitopöydän ääreen. Yllätysohjelmana on nyt arpajaisten sijaan kekrijuh-
lassa arvotun, takaisin lahjoitetun, pihamökin huutokauppa. Jo ennakkoon voi tarjouksensa esittää, ellei pääse 
paikalle huutamaan. 
 

Selkiläisiä kutsutaan myös Nuorisoseuran kokoukseen keskustelemaan ja päättämään seurantalo Sep-
polan asioista.  
Aikoinaan lahjoitusmaalle talkooinnon voimin rakennettu talo on jäänyt hiljaisuuteen sivummalle kylän toimin-
noista. Nykykunnossaan se on kesäisin oiva juhlatalo. wc-tilojen puute hankaloittaa kylmän kauden aikana ta-
lon käyttöä. 
Nuorisoseuran toimijat ovat käyneet vähiin ja toiminta hiipunut. Kyläläisiä kutsutaankin nyt mukaan Nuorisoseu-
ran kokoukseen innostumaan kauniin talon hoitamiseen. Jospa toimintakin sen myötä lähtisi uuteen nousuun. 
 

Perjantai-iltaiset sauvakävelyt ovat uutta liikuntatoimintaa, jonne kutsutaan lisää lenkkeilijöitä. Ja lenkin jälkeen 
pääsee löylyihin verryttelemään. Keskiviikkoiltaiset Joko osaat – ompeluillat ovat saaneet uusia harrastajia mu-
kaan, mutta lisää mahtuu. 
TERVETULOA! 

   Selin kyläyhdistys ry           

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



   

 

Pekka Vauromaa Selkikeskuksen 
veturiksi 
Selkiläinen rakennusyrittäjä Pekka Vauromaa on 
kutsuttu vetämään Selkikeskuksen työtoiminnan 
opinnollistamiseen tähtäävää hanketta. Samalla 
hän toimii Selkikeskuksen toiminnasta vastaava-
na. 

Valovalmennus niminen kaksivuotinen pro-
jekti on Euroopan Sosiaalirahaston tuke-
ma hanke, jossa opastetaan työttömiä 
mestari-kisälli-periaatteella erilaisiin käy-
tännön töihin, Pekka Vauromaa kertoo. 

Rakennusala ja keittiö ovat esimerkkeinä töis-
tä, joiden avulla tänne lähetetyt ihmiset 
pyritään saamaan työelämään kiinni. Työ-
antajien kanssa kehitetään mahdollisia 
toimintatapoja, hän toteaa. 

 

Uusi hakelämpökeskus käynnistettiin syyskuun 
lopulla Selkikeskuksessa. Hakkeen avulla läm-
piävät nyt hallit ja toimistorakennus. Jo aikaisem-
min on kerrostaloon ja rivitaloon asennettu maa-
lämpö.  
Naapurustoa toisinaan vaivanneet savu- ja haju-
haitat ovat uusien lämmitysmuotojen avulla pois-
tuneet. 
 

Valokaapeli Otalammelle, Selkiin ja 
Haimooseen? 
Nopeasta ja varmasta nettiyhteydestä kiinnostu-
neet naapuruuskyläläiset ovat ryhtyneet selvittä-
mään valokaapelin saamista käyttöönsä. 

 

 

Selkiläinen Kari Vitikainen on osallistunut Ota-
lammella palaveriin, jossa Ykkösakselin edustaja 
on selvittänyt hankerahoituksen mahdollisuutta. 
Kiinnostuneet voivat liittyä Facebook-ryhmään 
Valokuitu Otalammelle ja Selkiin. Niitä varten, 
jotka eivät ole Facebookissa on avattu sähköpos-
tiosoite valokaapeliselkiin@gmail.com, josta voi 
kysellä asiasta. 
Valokuidun eduksi Kari Vitikainen luettelee mm. 
kiinteän IP-osoitteen, säistä riippumattoman net-
tiyhteyden ja etätöiden helpottumisen. Kiinteistön 
arvokin nousee, kun hyvät nettiyhteydet houkut-
televat yrityksiä. 
Selin kyläsuunnitelmaan kirjattiin valokaapelin 
mahdollisuuden selvitys. Kyläkyselyssä ja myö-
hemmin kiinnostuneiden kannattaa ottaa nyt 
suunnittelun alkuvaiheessa yhteyttä. 
 

Marsunäyttely monitoimitalolla 12.12 
Suomen Marsuyhdistyksen näyttelyssä Selin mo-
nitoimitalolla pääsevät kyläläisetkin tutustumaan 
tähän lemmikkieläinharrastukseen. Paikalle tuo-
daan kymmeniä erirotuisia marsuja, joita mm 
norjalainen tuomari arvioi ja jakaa palkintoja. 
Näyttelyä voi seurata lauantaina 12.12 klo 10 – 
15 välisenä aikana. 

SEURAKUNTAILTA  
 
sunnuntaina 15.11 klo 17.00 monitoimitalolla. 
 
Petri Javanainen Lähetysyhdistys Kylväjästä 
laulattaa vanhoja ja  
uusia hengellisiä lauluja Viisikielinen-
laulukirjasta. 
 
Pastori Antti Kurkolan aiheena on  
”Miten lukea Raamattua”. 
 
Kahvitarjoilu ja kirjapöy-
tä. 
 

Vihdin seurakunta  

  Kylältä kuultua 

KAUNEIMMAT JOULULAULUT  
– kerran vielä 
 
monitoimitalolla  
loppiaisena 6.1.2016 klo 15.00 
 
Miestenkuoro Kööri johtajanaan Martti 
Pitkänen tulee laulamaan ja laulattamaan. 
 

Kahvitarjoilu.  

 

Kolehti  

lähetystyöhön. 



 

 

 
Suosittu, perinteinen 
 

Isänpäivä-
lounas 
 

Selin monitoimitalolla, Selintie 529 
 

sunnuntaina 8.11 klo 12-15 
 
Pitopöydässä mm kinkkua, mureketta, laatikoita,  
kalaa, salaatteja, hapankaalia… 
Täytekakkua, kahvia, mehua. 
 
Maksut: aikuiset 15 €, 7 – 15 v. 8 €, alle 7 v. – 
 
HUUTOKAUPASSA klo 14.00 
 
kekrijuhlassa arvottu PIHAMÖKKI, 
joka on lahjoitettu takaisin kylä-
yhdistykselle. 
Ennakkotarjouksia voi lähettää  
Kyläyhdistyksen sähköpostiin 
kylayhdistys.selki@gmail.com  
tai yhdistyksen postilaatikkoon  
Selintie 529 
 

                    TERVETULOA! 



   

 

 

Selin kyläyhdistys, SELIN MONITOIMITALO Selintie 529, 03320 Selki 
www.selki.fi        sähköposti kylayhdistys.selki@gmail.com 

Facebook: “Selki”   www.facebook.com/groups/Selkin/ 

 

Selin Nuorisoseura 
 
Selin Nuorisoseura on perustettu 1907. Itsenäisty-
misen jälkeen muodostettiin valtakunnallinen yh-
distysrekisteri, jonne seura merkittiin 1920. Alku-
vuosien toiminta oli todella vilkasta, koko kylä oli 
aktiivisesti mukana. Nuorisoseuroilla oli uuden 
kansakunnan sivistys- ja virkistystehtävä, mikä 
Selissä tarkoitti kokoustamista, alustuksia ajan-
kohtaisista aiheista, lehden toimittamista, tanhuja, 
näyttelemistä sekä monipuolista liikuntaa nuoriso-
seuran osastona aloittaneessa urheiluseura Selin 
Jehuissa. Aktiiviset nuorisoseuralaiset päättivät 
ripeästi rakentaa oman talon, Seppolan. Tontti 
saatiin 11.9.1913 päivätyillä lahjakirjoilla ja raken-
nus valmistui jo seuraavana vuonna 1914.  
 

Aktiivinen toiminta jatkui jopa läpi sotavuosien, 
mutta sitten seurasi parin vuosikymmenen hiljai-
sempi vaihe. 1970-luvulla kansantanssiharrastus 
elpyi ja sen myötä Selin nuorisoseurasta tuli kai-
kenikäisten kyläläisten kohtaamispaikka. Vuosit-
tain matkustettiin useisiin tanssitapahtumiin koti-
maassa, järjestettiin joulu- ja kesäjuhlia ja tehtiin 
yhteistyötä naapuriseurojen kanssa.  
 

Seuralla oli 1970- ja 1980-luvuilla vilkasta kansain-
välistä toimintaa. Tanssiryhmät vierailivat pohjois-
maisissa kansanmusiikki ja - tanssitapahtumissa 
säännöllisesti. Hannoverista, silloisesta Länsi-
Saksasta, saatiin kumppaniksi Deutsche Schre-
berjugend -järjestö, jonka kanssa tehtiin useita 
vuosia nuorisovaihtoa. Selkiläiset tanssijat kävivät 
myös mm. Pohjois-Italiassa esiintymässä. 
Vähitellen seuran toiminta siirtyi 1990-luvulla taas 
suvantovaiheeseen. Vaikka toiminta on muuten 
hiipunut, on Selin Nuorisoseuralla vaalittavanaan 
kaunis nuorisoseuratalo. Seuratalomme on huomi-
oitu rakennushistoriallisesti arvokkaaksi kohteeksi 
mm. Vihdin kunnan rakennusinventoinneissa ja 
”rakennus-perintö” -verkkosivulla. Talon säilyttämi-
nen vaatii aktiivisuutta ja varoja.  
 

 

 

 

Tule keskustelemaan mahdollisuuksista ja tutustu-
maan talon taustoihin nuorisoseuran kokouksen 
yhteydessä torstaina 19.11.2013. 
 

   Kaisa Artola-Haasto 
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Selin Nuorisoseura ry:n syyskokous 
pidetään Monitoimitalolla torstaina 19.11.2015 klo 19.00. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä valitaan talotoimikun-
ta.Tervetuloa!    Johtokunta 

Kuvassa listaus Selin Nuorisoseuran talon rakentamiseen 
liittyvistä asiakirjoista.  


