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Selintie 529, 03320 Selki
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Maanantaisin
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Tyttöjen sähly
sähly,, 10 v. ylöspäin. Ohj. Kari Räsänen, p.050-3209104
ja
Tyttöjen tanssi
tanssi, 10v.ylöspäin. Tied. Kari Räsänen, p.050-3209104
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Opettajana Jaana Korte. Kutomassa voi käydä muina päivinä omaan
tahtiinsa. Kyselyt Hiiden opistosta, p. (09) 22422787
18-18:45

Musiikkik
erho Selin T
amburiini 2.10.-13.11.2007
Musiikkikerho
Tamburiini

ok
ouksille ym. toiminnalle klo 19 eteenpäin.
kok
okouksille
Tiistai-iltaisin tilaa k
Varaukset Liisa Ali-Mattila, p. 0400-798 229, liisa.ali-mattila@selki.fi
Keskiviikk
oisin 18-19:30
Keskiviikkoisin

Luk
upiiri, joka kuukauden 1. keskiviikko, alkaen 3.10.
Lukupiiri

Torstaisin

Ruoanlaittotalk
oot
uoanlaittotalkoot
Torstaituvan ruok
ailu kkyläläisille
yläläisille
ruokailu

10:00
12:00

- talkoolaiset, eläkeläiset ja opiskelijat 4 euroa, muut 5 euroa.
Ilmoittautumiset ja kyselyt: Liisa Ali-Mattila, p. 0400-798 229
Kuukauden 1. ja 3. ja 5. torstai klo 12:00 tuolijumppaa
tuolijumppaa,
ohjaajana Maisa Selimäki.
Kuukauden 2. torstai klo 13:00 srk:n lähetyspiiri
erho
Kuukauden viimeinen torstai klo 13:00 srk:n kultaisen iän k
kerho

Perjantaisin

18-19
19-20

Aer
obic, ohjaajana Linda Johansson
erobic
Venyttelyjumppa, ohjaajana Linda Johansson

9-10:30
10:30-12

Päiväk
erho 3-5-vuotiaille lapsille
Päiväkerho
Perhek
erho lapsille ja vanhemmille/hoitajille
erhekerho
Järjestää Vihdin seurakunta. Ohjaajina Aila Vaskela ja
Marja-Liisa Suontaka, p. 050-3007 402

18-18:30

Satutunti 3-6 -vuotiaille, alkaen 5.10.

18-20

Peli-ilta
Pelataan biljardia ja heitetään dartsia. Avoin peli-ilta kyläläisille.
Tiedustelut Markku Sillanpää, p. 050-5968 037, masi@vaakkula.net

Lauantaisin

Sunnuntaisin

Ei viikottaista ohjelmaa. Mahdollista vuokrata taloa
esim. perhejuhlien tai kokousten pitopaikaksi. Varaukset ja tied.
Liisa Ali-Mattila, p. 0400-798 229, liisa.ali-mattila@selki.fi
12-12:45

Pyhäk
oulu 7.10 - 25.11.
Pyhäkoulu
ohjaajina Arja Parttimaa ja Liisa Ali-Mattila, ks. yhteystiedot yllä.

Musiikkikerhon pienimpiä musikantteja

Kuva Johanna Sillanpää

Selin monitoimitalossa viihdytään vapaa-aikana
Tämä Selkiläinen kertoo Selin kyläyhdistyksen kahden hankkeen tuloksista. Kaksi vuotta sitten
pohdittiin mahdollisuutta saada monitoimitalo kyläläisten omistukseen. LUKE ry:n kautta saatiin Pomo+
rahoitteinen hanke ”Selin monitoimitalo kyläläisten yhteiseksi toimitilaksi”. Projektisihteeri Johanna
Sillanpää laati ja toteutti kyläkyselyn sekä keräsi tietoja vastaavista kylätaloista ja niiden toiminnoista.
Selin monitoimitalo on 102-vuotias entinen koulu, jonka luokissa on hyvää tilaa erilaisille toiminnoille.
Alkuperäisessä asussaan se on perinteisen rakentamisen taidonnäyte, mutta samalla haasteellinen ja
vaativa remonttityömaa. Kyläyhdistys sai sen omistukseensa 1.2.2007.
Viime syksynä Selin kyläyhdistys pääsi mukaan Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaan kyläpalveluja
kehittävään ja työllisyyttä edistävään TOIMI-hankkeeseen, jossa Suomen Kylätoiminta ry toimii
välittäjäorganisaationa. Projektisihteeri Nina Marttinen ryhtyi kyläkyselyn tulosten pohjalta
kehittämään toivottuja harrastustoimintoja ja palvelumuotoja.
Selin monitoimitalossa onkin nyt monien vapaa-ajan harrastusten valikoima kaikenikäisille. Sinne ovat
tervetulleita myös naapurikylien ihmiset. Monitoimitalo on myös oiva kokousten ja perhejuhlien
pitopaikka. Siksi tämä Selkiläinen jaetaan myös haimoolaisille, siippoolaisille ja otalampilaisille.
Kyläkirjeen julkaisija on Selin kyläyhdistys ry. Toimitus Liisa Ali-Mattila ja Nina Marttinen, taitto Johanna Sillanpää.

Selin alueen palveluluettelo

Lukupiiri keskiviikkona 3.10 alkaen!
a kkuuk
uuk
auden ensimmäinen kkeskiviikk
eskiviikk
o Selin monitoimitalolla klo 18
Lukupiiri kokoontuu jok
joka
uukauden
eskiviikko
18.
Lukupiirissä keskustellaan joka kerta yhdestä edellisellä kerralla valitusta kirjasta; juonesta,
tyylistä, kirjailijasta, kirjan herättämistä ajatuksista. Ensimmäisellä kerralla puhutaan
kirjallisuudesta ja makutottumuksista yleisellä tasolla, sekä valitaan kirja, jota käsitellään
seuraavassa kuussa.
Osanotto on maksuton. Vetäjänä Seija Juusela, puh. 050-5479434

Satutunnit Selin uudessa kyläkirjastossa!
Aik
a:
erjantaisin klo 18.00 – 18.30, alk
aen 5.10.07
Aika:
Perjantaisin
alkaen
P
Paikk
a: Selin monitoimitalo
aikka:
monitoimitalo,, Selintie 529, 03320 Selki
Satutunnit on suunnattu etupäässä 3-6 -vuotiaille, mutta osallistua saavat
toki muutkin satujen ystävät. Satutunnit toimivat vanhemmista koostuvan
ringin voimin. Rinkiläiset lukevat lapsille jokainen vuorollaan. Järjestäminen
edellyttää vähintään neljän perheen liittymistä rinkiin, jolloin oma lukuvuoro osuu kohdalle
korkeintaan kerran kuukaudessa.
Kahtena ensimmäisenä kertana, 5.10. ja 12.10. lukutuokio järjestetään joka tapauksessa.
Hinta: Rinkiläisten lapsille satutunnit ovat maksuttomat.
Muilta osallistumismaksu on euron kerralta, kuitenkin enintään 2 euroa /perhe.
Halukkaiden rinkiläisten toivotaan ilmoittavan osallistumisestaan Nina Marttiselle
mielellään hyvissä ajoin. Puh. 040-5883898, nina.marttinen@selki.fi

Musiikkikerho Selin Tamburiini, talvi 2007
Musiikkikerhon ryhmät jatkuvat lokakuussa Selin monitoimitalolla!
Tiistai-iltaisin 2.10.-13.11.2007 klo 18:00-18:45 (ikähaarukka n. 2,5 -5 vuotiaat)
Hinta 35 euroa / lapsi / 7 kertaa. Tiedustelut ja ilmoittautuminen:
Susanna Juhantalo, puh. 050 377 7375, selintamburiini@hotmail.com
Tuo lapsesi leikkimään, soittamaan ja laulamaan iloiseen musiikkikerhoon!
Osaatk
o soittaa jotakin instrumenttia?
Osaatko

Musiikin harrastajat kokoontuvat
Selin monitoimitalolla
Ajankohta sovitaan ilmoittautuneiden toiveiden mukaisesti
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Pekka Vauromaa puh. 040-5377739
Monitoimitalolla on urkuharmoni sekä piano, joka kaipaisi viritystaitoisen henkilön huomiota.

Hobuni Oy ratsastuspalvelut
Vekselintie 21, 03320 Selki, puh. 045-6712470 /Jonttu, 050-5255639/Jonna, email hobuni@vaakkula.net
Ohjattuja ratsastustunteja pienryhmissä aloittelijoista edistyneempiin ratsastajiin. Ratsuina ponikokoiset
kiltit ja mukavat eestinhevoset sekä pienimmille shetlanninponi. Alle kouluikäisille minitunteja (0,5 h). Myös
erityisryhmien tunteja. Olemme Vihdin 4H-yhdistyksen yhteistyötalli. Järjestämme myös talutusratsastusta
tapahtumissa. Tutustumistarjous uusille asiakkaille 10 euroa/tunti voimassa v.2007 loppuun.

Kirpputori Rihman kiertämä
Selintie 510, 03320 Selki, puhelin (09) 22 42 0110, 0400- 470 980
Palvelee kotitalouksia kierrätyksen keinoin. Ottaa vastaan hyväkuntoisia tuotteita kuten kodin irtaimistoa ja
vaatteita sekä markkinoi niitä kilpailukykyiseen hintaan. Kierrätä eduksesi!

Maansiirto J. Salminen Oy
Seisakkeentie 310, 03320 Selki, puhelin 0400- 894366
Teemme kaivutyöt, pohjarakentamisen ja maansiirtotyöt Etelä-Suomen alueella. Toimenkuvaamme kuuluvat
nyt myös viherrakentaminen, pihatyöt ja sora- sekä multatoimitukset. Tarjoamme alan palvelut
pääsääntöisesti sopimuspohjalta aliurakointeina, mutta sesongista riippuen myös kertatöinä.

NTP-Palvelu Oy
Seisakkeentie 270, 03320 Selki, puhelin 0500- 458 101
Pientalojen rakennussuunnittelu.

Plastmark Oy
Selintie 546, 03320 Selki, puhelin: (09) 56 555 10
Muovituotteiden ruiskuvalu ja maahantuonti. Plastmark Oy on valmistanut ja maahantuonut erilaisia
muovituotteita yli 30 vuotta. Paljon erilaisia peite- ja huonekalutulppia, tarrakoukkuja, ovenpysäyttimiä
sekä erittäin laaja valikoima erilaisia kierre- ja suojatulppia sekä -hattuja, mutterin- ja kierteidensuojia ym.,
laadukas ruiskusarja, kaapelikanavat sekä paljon muuta niin teollisuudelle, kotiin kuin puutarhaankin

PR-Halot Oy
Lepsämäntie 281, 03320 Selki, puhelin 0400- 87 2277
Polttopuun myynti ja toimitus. Meiltä voit noutaa polttopuut paikanpäältä, mutta toimitukset onnistuvat
pääkaupunkiseudulla ja sen lähialueilla.

Rakennuspalvelu Pekka Vauromaa
Nummiojantie 124, 03320 Selki, puhelin 040- 537 7739, email pekka.vauromaa@kolumbus.fi
Laulava timpuri kaikkiin kotisi tai työpaikkasi rakennushankkeisiin.
Kaivaa, valaa, muuraa, sahaa, naulaa, laatoittaa, maalaa, liimaa, ym, ym ja jutteleekin vielä kaupan päälle
(mielellään kaffeekupin äärellä). Lähes elämän mittainen kokemus. Ota ajoissa yhteyttä.

Selki-asema
Vekselintie 1, 03320 Selki, puhelin 050- 324 7321
Selki-aseman valikoimista löydät kalusteet keittiöstä olohuoneeseen.
Tuotesuunnittelusta vastaavat maamme eturivin muotoilijat.

SM-Kone Oy
Seisakkeentie 322. 03320 Selki, puhelin (09) 223 5819, 0400- 476 761
Öljylämmitys, aurinkolämmitys, pellettilämmitys. Myynti, asennukset ja huolto.

Sorax Oy
Villentie 2, 03320 Selki, puhelin 050- 511 3463 / Pekka Jokinen
Soran ja mullan myynti toimitettuna asiakkaille Uudenmaan alueella.

Työvaatemyynti Citromar Oy
Selintie 445, 03320 Selki, puhelin (09) 222 2089
Käytettyjä ja uusia työvaatteita.

Harrastusten kirjo laajentunut
TOIMI-hankkeen avulla

T

OIMI – hankkeen tavoitteena on kehittää uusia toimintatapoja, sekä tukea paikallisia yhdistyksiä
perustamaan kyliin pilottimaisesti monipalvelupisteitä, jotka tarjoavat uusia työmahdollisuuksia ja
palveluja.

Vuosi sitten startannut hanke on kehittänyt Selin monitoimitalosta entistä monipuolisemman vapaa-ajan keskuksen.
Harrastusmahdollisuuksia on kaiken ikäisille ja kävijöitä tulee paljon myös naapurikylistä. Keväällä alkaneet
aerobic ja venyttelyjumppa ovat saaneet kovasti toivottua jatkoa. Keväällä järjestettiin myös pilateksen
alkeiskurssi, sekä juoksenneltiin metsässä paintballin merkeissä yksipäiväisellä kurssilla.
Monitoimitalon uuteen kyläkirjastoon on saatu ilahduttavan paljon kirjalahjoituksia. Kirjastoon voi tulla viettämään
aikaa aina talon viikko-ohjelman mukaisina aukioloaikoina. Joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko kokoontuvassa
lukupiirissä pääsee vaihtamaan teemakirjan herättämiä ajatuksia. Satujen ystävien iloksi puolestaan toivotaan
paljon satutunti-rinkiläisiä, jotka vastaavat lukemisesta kukin vuorollaan.

Selin 4H-hevoskerhoon mahtuu vielä mukaan!
Selissä, hevostalli Hobunin tiloissa on pyörähtänyt käyntiin Vihdin 4H-hevoskerho.
Kerhoon mahtuu ja ehtii vielä hyvin mukaan,
joten kaikki hevosista kiinnostuneet Vihdin 4H:n jäsenet tervetuloa mukaan!
Kerho kokoontuu lauantaisin klo 13:00-14:30
hevostalli Hobunín tiloissa osoitteessa Vekselintie 21, 03320 Selki
Ilmoittautumiset: p. 045-6712470 /Johanna Hakkarainen

Selin 4H-kerho kaipaa kipeästi apuohjaajaa!

Lapset ovat päässeet kokeilemaan musiikkikerhossa jännittäviä soittimia ja opettelemaan uusia laululeikkejä.
Nyt aikuisillakin musiikin harrastajilla on mahdollisuus kokoontua soittamaan yhdessä. Ajankohta valitaan
ilmoittautuneiden toiveiden mukaisesti.

Selin monitoimitalolla keskiviikkoisin pidetyn 4H:n kädentaitokerhon tulevaisuus on nyt
apuohjaajan löytymisen varassa! Kerhoa vetänyt Tiia Sandberg on valmis jatkamaan kerhon
vetämistä, jos kerholle löytyy esivalmistelut tekevä apuohjaaja, jonka päätehtävänä on
askartelumallin tekeminen etukäteen. Apuohjaaja voi olla nuori tai aikuinen.

Hankkeen puitteissa on pohjustettu monitoimitalon muuttamista elintarvikehuoneistoksi, kerätty tietoja
selkiläisistä yrityksistä palveluluetteloon, sekä käynnistetty kylätalkkaritoimintaa.

Kerho jatkaa toimintaansa, kunhan apuohjaaja löytyy!

Hankkeen aikana on myös selvitetty lastenhoitopalvelujen järjestämisen mahdollisuuksia. Esimakua saatiin
joulukiireiden aikaan toimineesta lapsiparkista. Sittemmin suunnitelmia on tehty lasten päivähoitopalvelujen
tuottamiseksi ja näillä näkymin Selin monitoimitalolla aloittaa vuoden 2008 aikana toimintansa
ryhmäperhepäiväkoti, joka tarjoaa päivähoitopaikan kymmenelle lapselle. Vihdin kunta osallistuu hankkeeseen
lahjoittamalla ilmastointikoneen, sekä turvallisuuskriteerit täyttävät pihaleikkivälineet.

Jos kiinnostuit, soita 0400-467667 /Tiia Sandberg

Selin alueen palveluluettelo
Art´on Oy
Selintie 300, 03320 Selki, puhelin 0400- 338 881 / Arto Sahramaa
Puu- ja metallialan unikkituotteet tilauksesta.

Doka Finland Oy
Selintie 542, 03320 Selki, puhelin (09) 224 2640, email finland@doka.com
Doka Finland Oy on perustettu 1996 ja on osa itävaltalaista maailman suurinta betonimuotteja valmistavaa
konsernia. Yritys vuokraa ja myy betonimuotteja ja kaikkea tarvittavaa materiaalia paikallavalurakentamiseen. Lisäksi yritys myy lämmittimiä, kaiteita,telineitä jne.
Henkilökuntaa on yhteensä 22 henkilöä.

Eko-City Kiinteistöpalvelu Oy
Vekselintie 65 B, 03320 Selki, puhelin (09) 222 2028, 0400- 446 758, email eko-city@kolumbus.fi
Olemme maanrakennus- ja kaivinkoneurakoinnin pitkän linjan ammattilaisia.
Tarjoamme luotettavaa ja asiantuntevaa palvelua yli 15 vuoden kokemuksella.
Toimialamme ulottuu maanrakennuksesta ja kaivinkoneurakoinnista kiinteistöhuollon ulkotöihin, vihertöihin ja
-suunnitteluun. Käytössämme on moderni ja monipuolinen kalusto.

Herbalife-jälleenmyyjä Maarit Rautio
Taivaskalliontie 29, 03320 Selki, puhelin 040- 862 6915, email ingamaarit.rautio@kolumbus.fi
Yksilöllinen hyvinvoinnin tuotesarja painonhallintaan ja terveyden ylläpitämiseen. Mahdollisuus saada pienellä
pääomalla lisäansioita tai kokopäiväinen työpaikka kotona.

Hinauspalvelu M. Seppälä
Puhelin 0400- 428 476 / Martti Seppälä. Lokakaivojen tyhjennykset, hinauspalvelu.

Pulkkamäkitalkoot
Selin monitoimitalon viereen on suunnitteilla pulkkamäki!
Mikäli innokkaita talkoolaisia on ilmoittautunut 5.10. mennessä
riittävästi, sovitaan ajankohdasta ja pannaan toimeksi!
Ilmoittaudu mäenraivaustalkoisiin: Nina Marttinen, puh. 040- 5883898, nina.marttinen@selki.fi

Remonttimiehiä tarvitaan!
Monitoimitalon keittiö elintarvikehuoneistoksi
Monitoimitalon keittiö on korjattava elintarvikehuoneiston vaatimuksia vastaavaksi,
koska siellä valmistetaan ruokaa useammin kuin kaksi kertaa kuukaudessa.
Ympäristötarkastajien ohjeiden mukaan keittiön lattia on uusittava ja siihen on rakennettava
lattiakaivo. Pintojen tulee olla helposti puhdistettavat, siksi sähkötaulut piilotetaan kaappiin ja
työpöytä ja kaapisto uusitaan. Seinät levytetään ja maalataan sekä puuhellan tausta
laatoitetaan. Kylähallitus päätti, että remonttiin ryhdytään marraskuun puolivälissä
purkutalkoilla.
Kari Räsänen on lupautunut talkoiden organisoijaksi ja talkoovuorojen jakajaksi.
TAUDU K
ARILLE 25.10 mennessä puh. 050 3209 104.
ILMOITT
KARILLE
ILMOIT

Halu säilyttää Selin monitoimitalo
teki Jonnasta hank
etyöläisen
hanketyöläisen

Kuva Markku Sillanpää

K

un Jonna eli Johanna Sillanpää ja miehensä Masi
eli Markku Sillanpää kävivät puolivuotiaan
tyttärensä kanssa viisi vuotta sitten katsomassa
Selissä myytävänä olevaa hevospaikkaa, ei kylä ollut
heille ennestään lainkaan tuttu. Kaupat vanhasta
rintamamiestalosta talleineen kuitenkin syntyivät
ja pääkaupunkiseudulta kotoisin olevasta perheestä
tuli kertaheitolla selkiläisiä. Sittemmin perhe on kasvanut kahdella syntyperäisellä selkiläisellä, kun jo
viisivuotiaaksi varttunut isosisko Milla on saanut seurakseen pikkuveli Santun ja pikkusisko Saran. Lisäksi
perheeseen kuuluu joka toinen viikonloppu miehen ala-asteikäinen Teemu-poika. Lisävipinää perheen arkeen
tuovat vielä kissat, koirat, kanit sekä pihapiirin hevoset.
- Selin monitoimitalo on alusta alkaen ollut minulle tärkeä paikka, kylän sydän, kertoo Jonna. Ensikosketus
taloon syntyi, kun naapuri vinkkasi monitoimitalolla toimivasta perhekerhosta, jonne Jonna uunituoreena
kyläläisenä sitten suuntasikin tytär kainalossaan. Sen jälkeen talo on tullut hänelle perheineen varsin tutuksi
niin erilaisissa kerhoissa, tapahtumissa, talkoissa kuin lasten synttärijuhlien ja erilaisten kokoustenkin
pitopaikkana.
- Nimenomaan talon ja sen toiminnan kautta olemme mieheni kanssa tutustuneet moniin kyläläisiin, kuten
myös lapsemme, jotka ovat “moniksella” kuin kotonaan, naurahtaa Jonna. Littyypä perheellä Selin
monitoimitaloon myös varsin henkilökohtaisia muistoja, sillä parisen vuotta sitten siellä pidettiin kuopuksen
ristiäiset ja niiden yhteydessä kaikille ristiäisvieraille yllätyksenä myös Jonnan ja Masin vihkiminen.
- Ei siis ihme, että kun kunta ilmoitti talon myymisestä, nousi minulla taisteluhenki talon puolesta, hymyilee
Jonna, joka toimi tuolloin Selin kyläyhdistyksessä sekä sihteerinä että tiedottajana. - Kyläyhdistyksen silloisen
puheenjohtajan ja kylän pitkäaikaisen puuhanaisen Ali-Mattilan Liisan kanssa sitten väsäsimme aivan viime
hetkellä hakemuksen Länsi-Uudenmaan kehitys LUKE ry:lle TE-keskuksen Pomo+ -rahoitteiseen
esiselvityshankkeeseen, hän muistelee.
Hankesuunnitelma “Selin monitoimitalo kyläläisten yhteiseksi toimitilaksi” hyväksyttiin LUKE:ssa ja
hankkeeseen ruvettiin etsimään työntekijää. Mutta kun sopivaa ehdokasta ei tuntunut löytyvän tiukahkon
aikataulun puitteissa, kypsyi Jonnalla ajatus tarjoutua itse kyseiseen toimeen. Hän oli tuolloin hoitovapaalla
kotona kolmen pienen lapsen kanssa työstään tietotekniikkapuolen projektinhallinnollisista tehtävistä.
Kokemusta projektityöstä siis löytyi ja mikä tärkeintä, myös motivaatio talon puolesta työskentelemiseen oli
varsin kohdillaan.
Hankkeen päätavoitteena oli selvittää ja kartoittaa mahdollisuudet hankkia Selin monitoimitalo kunnalta
kylän omistukseen, sekä puntaroida mahdollisuudet talon ylläpitoon sekä toiminnan kehittämiseen talolla ja
kylällä. Yhtenä hankkeen itsenäisenä osa-alueena oli myös laaja ovelta ovelle toteutettu kyläkysely. Hanke
kesti kahdeksan kuukautta, viime vuoden maaliskuusta lokakuun loppuun. Hankkeen aikana järjestettiin
kyläläisille tiedotustilaisuuksia hankkeen etenemisestä, ja elokuussa 2006 hankkeen varsinainen
päätapahtuma, monitoimitalolla pidetyt Elojuhlat, jotka saivat paljon positiivista palautetta.

Oman kkylän
ylän kkehittäminen
ehittäminen
innosti Ninan hank
evetäjäksi
hankevetäjäksi

Kuva Petri Tontti

T

OIMI-hankkeen projektisihteeri löytyi monitoimitalon naapurista.
Nina Marttinen ja Petri Tontti muuttivat Selkiin 7 vuotta sitten
1-vuotiaan Jimin kanssa. He tulivat heti mukaan kylätoimintaan ja
nyt myös nuoremmat pojat Lucas ja Niki ovat ahkerasti mukana
monitoimitalon kerhoissa.
Nina ja Petri ovat molemmat entisiä kaupunkilaisia, mutta viihtyvät
nyt hyvin Selissä.
- Ei meillä ollut mitään aikomusta muuttaa mihinkään. Huviksemme
katselimme asuntojen myynti-ilmoituksia ja huomasimme, että
mummolamatkan varrella oli talo myynnissä, Nina kertoo.
Osuuspankin entinen toimitalo isoine tiloineen ihastutti ja samalla
lyheni mökkimatka Liesjärvelle.
Mummola on nyt lähellä, sillä Ninan äiti asuu Haimoossa.
- Harvoilla taitaa olla näin lyhyitä työmatkoja, kun Petrikin on nyt
töissä tien toisella puolella Dokalla, Nina toteaa.
EU-rahoitteiseen TOIMI-hankkeeseen osallistuminen piti viime syksynä nopeasti päättää. Selin kyläyhdistyksen
hallituksessa toiminut Nina uskaltautui hankkeen vetäjäksi ja on nyt tyytyväinen päätökseensä.
TOIMI-hanke on ns. välittäjäorganisaatiohanke, jossa rahoitus tulee Varsinais-Suomen TE-keskuksen kautta ja
toimintaa ohjaa ja hallinnoi Suomen Kylätoiminta ry eli Syty. Se on järjestänyt myös koulutusta ja
yhteistoimintaa hankkeeseen osallistuville yhdeksälle kyläyhdistykselle.
- Ihan untuvikkona aloin, mutta tämä on ollut mielenkiintoisin työ mitä ikinä olen tehnyt, hän sanoo. Tässä
pääsee vaikuttamaan oman kylän asioihin ja kehittämään erilaisia harrastustoimintoja.
- Työ on oma-aloitteisuutta vaativaa esitteiden ja selvityksien laatimista, sekä tilanteisiin tarttumista.
Esimerkiksi uusi kerho tai kurssi voi syntyä siten, että innokas harrastelija alkaa vetäjäksi. Nina sanoo.
Edellisenä vuonna tehdyn kyläkyselyn mukaan tämän hankkeen kohderyhmäksi valittiin lapsiperheet. Heitä
onkin viime vuosina muuttanut Selkiin paljon ja siksi myös toiveena olleen päivähoitopaikan saamista kylään
on kehitetty.
Työministeriö järjestää Tampereella 2-3.10 valtakunnallisen päätösseminaarin Euroopan sosiaalirahaston
ohjelmakauden 2000-2006 hankkeille. Nina Marttinen on valittu esittelemään Selin kyläyhdistyksen hanketta
seminaarin osanottajille myös siksi, että hän on nuori hankevetäjä.

- En voisi olla tyytyväisempi hankkeen lopputulokseen, Jonna iloitsee, sillä selvityshankkeen seurauksena Selin
kyläyhdistys päätyi hankkeen suositusten mukaisesti ostamaan Selin monitoimitalon Vihdin kunnalta,
kauppasummana vain yksi euro. - Alun pienen kädenväännön jälkeen yhteistyö kunnan kanssa sujui loistavasti,
muistelee Jonna erinäisiä talon kohtalosta käytyjä neuvotteluja.

Selin monitoimitalon aulaan perustettu,
toimintaansa aloitteleva kyläkirjasto on yksi
TOIMI-hankkeen osana aikaansaatu uusi ja
toivottu palvelu monitoimitalolla.
Lukuelämysten parissa Ninan Jimi-poika,
miehensä Petri Tontti sekä Milla Sillanpää,
Saga Raappana ja Sara Lehtinen.

- Nyt, kun hankkeen loppumisesta on kulunut kohta vuosi, on helppo nähdä,
että hanke oli todella tarpeen ja sen lopputulema oli oikea, kertoo hän
tyytyväisenä. - Selin kyläyhdistys on hoitanut talon asioita hyvin, talkoolaisia
talon ylläpitoon, kunnostus- ja huoltotöihin on riittänyt mukavasti ja talo on
todella täynnä toimintaa, kylähallituksessa yhä tiedottaja mukana oleva
Jonna summaa.
Karkkilassa järjestetään lauantaina 29.9.2007 hankemessutapahtuma, jossa
on mahdollisuus tutustua myös Selin monitoimitalon selvityshankkeeseen.
Kuva Johanna Sillanpää

Kuva Johanna Sillanpää

