MUKAAN TYÖOSUUSKUNTAAN!?
Oletko harkinnut yrittäjäksi ryhtymistä, mutta siihen liittyvä byrokratia arveluttaa?

SELKILÄINEN

Työosuuskunnan jäsenenä voit keskittyä varsinaisen työn tekemiseen, eikä sinun tarvitse
huolehtia kirjanpidosta, palkanlaskennasta tai laskutuksesta.
Muita etuja: - Liittyminen ja eroaminen on vaivatonta - Pienellä pääomalla liikkeelle - Yhdessä
yrittäen pienennetään yrittämisen riskiä - Keino tehdä töitä omaehtoisesti ja yrittäjämäisesti
ilman yrittäjästatusta - Jos yli 7 jäsentä, oikeus työttömyysturvaan säilyy - Osuuskunnan
jäsenet voivat olla eri alojen edustajia kuten; siivous-, hoiva-, IT-, rakennus-, korjaus-, ompelu-,
taideala ja kirjanpito.
Asiasta kiinnostuneille järjestetään info- ja koulutustilaisuus kevään aikana.
Ilmoittautumiset maaliskuun loppuun mennessä: Nina Marttinen p. 044- 04 03320, 040- 588
3898 nina.marttinen@selki.fi

**********************TYÖPAIKKAILMOITUS-********************PALVELUEMÄNTÄ
Haemme reipasta ja oma-aloitteista henkilöä Selin monitoimitalon palveluemännäksi.
Työ on erittäin monipuolista. Siihen kuuluu mm. siivous-, asiointi- ja lastenhoitoavun
tarjoaminen koteihin, monitoimitalon siistinä pito, lasten ja vanhusten kerhojen parissa
toimiminen, sekä ruuan valmistaminen. Tarvittaessa pihatöitä, kuten puutarhanhoito ja
hiekoittaminen. Palveluemäntä pääsee käyttämään luovuuttaan myös osallistumalla
monitoimitalon palveluiden kehittämiseen.
Olet asiakaspalvelutaitoinen, joustava, luotettava ja vastuuntuntoinen.
Työ edellyttää siivous- ja ruuanlaittotaitoa.
Toivomme hakijalla olevan mahdollisuuden auton käyttöön.
Työajat vaihtelevat, myös viikonloppuja ja iltavuoroja. Työtunteja viikossa on n. 25 – 40.
Työ alkaa sopimuksen mukaan.
Edellytämme, että hakijalla on oikeus palkkatukeen tai muuhun työvoimapoliittiseen tukeen.
Vapaamuotoiset hakemukset 4.4.07 mennessä osoitteeseen:
Selin kyläyhdistys ry, Selintie 529, 03320 SELKI tai sähköpostitse nina.marttinen@selki.fi
Lisätietoja tehtävästä antaa Nina Marttinen, p. 044-04 03320, 040-588 3898

Perusteilla kyläkirjasto Selin monitoimitalolle - lahjoituksia kaivataan!

Selin monitoimitalolle ollaan perustamassa kyläkirjastoa, jonka on tarkoitus tulla
kaikkien kyläläisten yhteiseen käyttöön hyödyksi ja iloksi. Kirjastoon otetaan erittäin
mielellään lahjoituksena erilaisia kirjoja: lukuromaaneja, pokkareita, tietokirjoja,
lastenkirjoja jne. Myös musiikkilevyt sekä video- ja dvd-elokuvat ovat varsin
tervetulleita. Mikäli voit ja haluat lahjoittaa kyläkirjastoon materiaalia, ota yhteyttä
Johanna Sillanpäähän, p. 050-5255639, johanna.sillanpaa@selki.fi.

Hiihtotapahtuma Mustosen saunalla maaliskuussa 2006

Kuva Johanna Sillanpää

SELIN KYLÄKIRJEEN 3/2007 SISÄLTÖ:
- Muistutus palvelukyselystä
- Nuorisoseuran talviretki 11.3.
- Lapsiparkki 5.4.
- Poniratsastusta 10.3.
- Jumppaamaan 19.3. alkaen

- Pilateksen alkeet tutuksi
- Kylätalkkari auttaa
- Kiinnostaako työosuuskunta?
- Palveluemäntä hakusessa
- Kyläkirjastoon lahjoituksia

Selkiläinen! Olethan muistanut palauttaa palvelukyselyn?
Viime kyläkirjeen välissä jaettuun Selin kylän palvelukyselyyn on tullut valitettavan
vähän vastauksia. Tästä syystä vastausaikaa päätettiin jatkaa maaliskuun loppuun.
Jos et ole vielä täyttänyt ja palauttanut kyselyä, on sinulla aikaa tehdä se vielä 31.3.
saakka! Kyselyyn voi vastata myös internetissä osoitteessa: www.selki.fi/kysely.
Kiitos aktiivisuudestasi! Vastaamalla voit vaikuttaa oman asuinpaikkasi asioihin!
Kyläkirjeen julkaisija on Selin kyläyhdistys ry. Kyläkirje jaetaan kaikkiin selkiläistalouksiin.

JUMPPAAMAAN!

Selin nuorisoseuran perinteinen

TALVIRETKI

Hyvän olon kurssi maanantaisin
19.3. alkaen Selin monitoimitalolla.

Mustosen saunalle “preerialle”
sunnuntaina 11.3.2007 alkaen klo 12:00

Kurssi koostuu kahdesta erillisestä osiosta; kovempitempoisesta aerobicista
ja rauhallisemmasta venyttelystä. Kumpikin osio sisältää 10 jumppakertaa.
Osallistua voi vain jompaan kumpaan tai kumpaankin.

Jos säät sallivat, tehdään mökille latu Selin keskustasta,
mutta jos lumitilanne on huono, voi retken tehdä kävellen.
Perillä “preerialla” on mukavaa talviohjelmaa.
Kuva Johanna Sillanpää

Tervetuloa!
Lisätietoja tapahtumasta antavat Selin nuorisoseuran puheenjohtaja ja sihteeri:

AEROBIC
maanantaisin klo 19-20
VENYTTELYJUMPPA maanantaisin klo 20-21
Paikka: Selin monitoimitalo, Selintie 529, 03320 SELKI
Hinta: molemmat osiot 50 euroa, vain toiseen osallistuminen 30 euroa.

Maisa Selimäki, maisa.selimaki@elisanet.fi, p. 040-5894899
Kaisa Artola-Haasto, kaisa.artola-haasto@elisanet.fi, p. 050-3614555.

Kurssin hinta maksetaan käteisellä ensimmäisellä osallistumiskerralla.

Selin nuorisoseura ry täytti kunnioitettavat 100 vuotta 24.2.2007. Onnittelut!

Lapsiparkki
Seuraavan kerran torstaina

Kurssia vetää kokenut liikunnanohjaaja Linda Johansson.
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Ilmoittautumiset torstaihin 15.3. mennessä:
Nina Marttinen, p. 040-5883898, nina.marttinen@selki.fi

5.4. klo 16-20 monitoimitalolla!

Lastenhoitopalvelu “Lapsiparkki” järjestetään Selin monitoimitalolla (Selintie 529)
joka kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 16-20.

HUOM! Lapsiparkki on kärsinyt osallistujapulasta. Mikäli seuraavaan,
huhtikuun lapsiparkkiin ei löydy tulijoita, lakkautetaan koko
lapsiparkkitoiminta tarpeettomana.
Lapsikohtainen maksu on 10 euroa kerta (4 h), sisaralennus 2 euroa. Maksetaan käteisellä saapuessa.
Lapselle voi ottaa omat eväät mukaan, järjestäjien puolesta ei tarjota syötävää. Lapsiparkki on
tarkoitettu kaksi vuotta täyttäneille lapsille. Lapsille on järjestetty ohjattua toimintaa; leikkejä,
pelejä, piirtämistä, muovailua, satuja yms. Lapset on vakuutettu ja toimintaa ohjaa täysi-ikäinen ja
kokenut hoitaja, apunaan apuohjaaja tai useampikin lapsimäärästä riippuen.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään keskiviikon 4.4. aikana Nina Marttiselle,
p. 044-04 03320 tai 040-588 3898, sähköposti: nina.marttinen@selki.fi

Lapsiparkki järjestetään osana ESR:n TOIMI-hanketta, järj. Selin kyläyhdistys ry.

TALUTUSRATSASTUSTA Vaakkulan tallilla Selissä la 10.3. klo 12-13
Tuo lapsesi tutustumaan ratsastuksen saloihin turvallisesti ponin selässä.
Ponitalutusratsastusta järjestetään Vaakkulan tallilla osoitteessa Vekselintie 21, Selki
lauantaina 10.3. klo 12-13 välisenä aikana. Ei etukäteisilmoittautumista.
Hinta 1 euro/kierros. Huomioithan, että talli ei ole vakuuttanut ratsastajia. Kypärän saa
lainaksi tallilta. Tiedustelut Johanna Sillanpää, p. 050-5255639.
Tervetuloa tutustumaan suloisiin poneihin ja kokeilemaan ratsastusta!

Kurssin järjestää Selin kyläyhdistys ry yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton kanssa.

PILATES-ALKEISKURSSI SELIN MONITOIMITALOLLA
Pilates-menetelmän avulla saat voimaa, kestävyyttä, tasapainoisen vartalon sekä notkean ja
pitkälinjaisen lihaksiston. Menetelmä sopii kaiken ikäisille ja -kuntoisille.
Pilateksen alkeet 4 x 1,5 h perjantaisin alkaen 27.4. klo 18 Selin monitoimitalolla (selintie 529).
Kurssin hinta 95 euroa. Ryhmän koko 4 - 12 henkilöä.
Vetäjänä ammattiohjaaja Sisko Vapalahti.
Ilmoittautumiset mieluiten hyvissä ajoin, viimeistään kuitenkin 20.4. mennessä
Nina Marttiselle 044-04 03320, 040-588 3898, nina.marttinen@selki.fi

Kylätalkkari auttaa kun et itse ehdi tai jaksa
-

hiekoitus ja lumityöt
puutarha- ja pihatyöt
puuaitojen korjaus ja kaivuutyöt
polttopuiden teko ja kantaminen

-

pienimuotoiset remontit ja kiinteistön kunnostustyöt
Tila
rännien puhdistaminen
a Ta
rmo
salaojien teko ja kunnostus
!
sadevesijärjestelmät
pienimuotoinen siivoaminen

Palvelujen hinnat alkaen 10 euroa/30 minuuttia. Kalustoa löytyy mm. Bobcat,
maanmuokkauskalusto, traktori, painepesuri, peräkärry ja klapikone.
Kylätalkkari Tarmo Shemeikka, puh. 0400-446758, eko-city@kolumbus.fi

