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Kesäinen kukkaloisto on jo lupaavasti alulla Pisara-kirppiksen kasvihuoneessa. Väriä ja vihreyttä on luvassa pihalle ja ikkunalle jo äitienpäivän iloksi. Kaalinkasvatuksen rinnalle Eija Lönnrot on kehitellyt vihannesten ja mausteiden taimimyyntiä ja
kasvatusta. Herneenversoja on maisteltu jo viikkojen ajan.

Kevätpuuhat kutsuvat

Kesäkahvila jatkuu kesä-heinäkuun keskiviikkoisin ja
lauantaisin. Kahvilaan palkataan kolme nuorta töihin
kunnan kesäsetelin avulla. Kahvilla käy in viime kesänä
ahkeras ja sinne kutsu.in tu uja tapaamiseen.
Avoin kylä-tapahtumaa vietetään kahvilan avajaisissa
lauantaina 8.6. Tällöin kylien ihmisiä kutsutaan tutustumaan oma kylänsä yhteiseen toimintaan. Selissä esitellään mm. talvikauden toimineen kudontapiirin ja askartelijoiden töitä. Kyläralli tarjoaa autokunni ain kyliä
kiertäville ryhmille vaihtelevia tehtäviä. Tämän tapahtuman organisoi Uudenmaan kylät ry.
Erilaisille perhejuhlille monitoimitalo on mukava paikka
ja niitä on jo vara ukin ensi kesäksi.
Monitoimitalon kirjasto on monipuolinen ja hyvin järjeste y. Sieltä löytyy lukemista ja dvd-kase eja myös
lapsille. Uusia kirjoja sinne ei nyt voi o aa ellei ensin
keskustele kirjastonhoitajan kanssa puh. 0500 894 334.
Mukavaa kevä ä ja kesää kyläläisille toivotellen!

Kevään merkit ovat jo vakaas etenemässä, lintulaudalle löytävät ensä kevätmuu ajat ja auringon sula amat rinteet ovat vihertymässä ja väri ymässä. Viherpeukaloiden ikkunoilla kasvaa vihannesten ja kukkien taimia.
Kylätapahtumienkin kirjo kasvaa ja kutsuu mukaan monenlaiseen puuhaan.
Nuorisoseura kutsuu väkeä pääsiäisvalkeille ensi viikon
lauantaina. Luontoteeman mukaises samalla tarjotaan taimia kuusiaitaan ja kasvimaalle. Valkeiden puhdistusvoimaa käytetään rautapannujen pol oon en stä ehommiksi.
Puutarhan ylimääräisiä taimia voi jakaa ja itselle löytää
uu a kasvate avaa Haimoon Martojen ja kyläyhdistyksen yhteisessä puutarhaillassa 9.5.
Siivoustalkoissa 11.5 kerätään roskat envarsilta ja
haravoidaan monitoimitalon piha kesäkäy öön. Palkkioksi ahkeruudesta kyläyhdistys tarjoaa talkoolaisille
Selin kyläyhdistys ry
burgerit.
Puheenjohtaja Sirpa Nyman puh. 040 750 7337
Isät voivat taas tarjota äi enpäivän lounaan hakemalla Varapj Tapani Haasto puh. 040 097 3847
burgerit monitoimitalolta Dog´s & Delin autolta iltapäivällä klo 12 – 16.
Kyläkirjeen julkaisija on Selin kyläyhdistys ry. Toimitus Liisa Ali-Mattila, taitto Arja Parttimaa

sähkötarkastaja omat toimialueensa. Myös talousvesi
tutki.in ja tode.in hyväksi.
Viime vuoden tapahtumia vuosikokouksessa kerra a- Tämän vuoden toimintasuunnitelma jatkaa jo perinteiessa tode.in, e ä niissä oli ollut edellisvuosia runsiä vuosi aisia tapahtumia ja samoin viikkotoimintaa.
saammin osano ajia. Kesäkahvilan avajaisiin ja selkiläi- Monitoimitalon kunnostamisessa vuorossa on ruokasasen kylätoiminnan 40-vuo smuisteloihin osallistui 100 lin la.an korjaus. Kyläyhdistyksen ne.sivuja uusitaan
henkeä. Kekritapahtumassa syyssadon markkinoilla oli helppokäy öisemmiksi. Uusiakin talkoolaisia odoteln. 200 kävijää. Isänpäivälounaalla ruokailijoita talkoo- laan mukaan toiminnan toteutukseen.
laisineen oli yllä ävät 165. Kokkaajat olivat hyvin varautuneet ja ruoka rii.. Kekri ja isänpäivälounas ovat Sirpa Nyman jatkaa puheenjohtajana
merki äviä tulolähteitä ison monitoimitalon korjausVuosikokous valitsi puheenjohtajaksi edelleen Sirpa
kulujen ka amisessa.
Nymanin. Kylähallituksen erovuoroiset Liisa Ali-Ma.la,
Kimmo Jalli, Liisa Kernen ja Tarmo Shemeikka vali.in
Kyläläisten ahkeraa talkootyötä tarvitaan isojen tapah- uudelleen sekä uutena Aki Mar nkauppi. Varajäseniksi
tumien ja vilkkaan viikkotoiminnan järjestämisessä.
vali.in uudet Ka ja Sepponen ja Timo Peltoniemi.
Monitoimitalon kunnossapidossa oli apuna kyläavusta- Muut kylähallituksen jäsenet ovat Tapani Haasto, Minja. Viime vuoden avustaja oli etokoneenkäytön amna Malin, Nina Mar.nen, Maarit Rau o, Kari Vi kaima.lainen, joten kyläläiset saivat häneltä opastusta
nen ja Ingmar Wessberg sekä varajääsenet Ritva Juniihin ongelmiin.
hantalo ja Timo Kernen. Toiminnantarkastajiksi vali.in
Niina Sahramaa ja Ritva Luukkonen sekä varalle Mikko
Torstaitupa oli edelleen suosituin viikkotapahtuma
Toppinen ja Marja-Leena Malin.
ruokailuineen ja monenlaisine ohjelmineen. Sotainvalidien tukiryhmän ja veteraanien keväinen vierailuperin- Kylähallituksen järjestäytymiskokouksessa nime.in
ne jatkui. Syksyllä maistel in uusia makuja syyrialaisen seuraavat tehtävät: varapuheenjohtaja Tapani Haasto,
pariskunnan kokatessa ko maansa ruokia selkiläisille. sihteeri Kari Vi kainen, rahastonhoitaja Ingmar WessPerhekahvila kokosi perjantaisin lapsia ja vanhempia
berg, edo aja Liisa Ali-Ma.la, ne.vastaava Pasi Jusekä eläkeläisiäkin omaan kerhoonsa.
hantalo, somevastaava Sirpa Nyman, talovastaavat
Tapani Haasto, Ingmar Wessberg ja Tarmo Shemeikka,
Monitoimitalon eteinen ja ruokasali saivat uudet vaale- kirjastonhoitaja Liisa Kernen ja Selkiläisen tai aja Arja
at värit edellisen kyläavustajan toimesta. Syksyn aikana Par.maa.
monitoimitalossa pide.in tarkastuksia. Terveystarkastaja katsas kei.ön toimintoineen ja palotarkastaja ja

Kylätapahtumissa yleisöennätyksiä

Veikko Keränen uudeksi kyläavustajaksi
Selin kyläavustajan pes in toukokuun alusta seuraavan vuoden ajaksi
vali.in nummelalainen Veikko Keränen. Hän on pisimmän työuransa
tehnyt Lankapajassa Nummelassa. Luksian kiinteistönhoitajan koulutus
sopii hyvin monitoimitalon kunnossapitotehtävien hoitoon ja myös kyläläisten au amiseen korjaustehtävissä.
Edelleen ensisijainen työmaa on monitoimitalolla, mu a aikaa jää myös
kyläläisten apuna olemiseen.
Veikko Keräsen tavoi aa samasta numerosta kuin nyt työvuotensa
pää ävän Teemu Tuunaisenkin eli 044 975 0283.

Kylän kirppikseltä löydät monenmoista

Selintie 510 Selki, Vihti
ma - pe 10 - 17 , la 10-14
050 466 9570

Tule piipahtamaan ja tekemään löytöjä
Kukat kasvavat hurjaa vauhtia, ilmojen salliessa ja viimeistään äitienpäivänä myyntiin

PÄÄSIÄISVALKEAT SEPPOLASSA
Nuorisoseurantalolla Seppolan e 32 lauantaina 20.4 klo 15 – 18.
Tämän vuoden teemana on luonto.
Voit tuoda valurautaiset pannusi ja patasi kunnoste avaksi
avotulella ja rasvalla pol aen 5 € kpl.
Lapsille poniratsastusta ja piilote ujen pokaalien etsintää. Löytöpalkkiona pääsiäismuna tai löyde y pokaali. Sisällä askartelua. Salissa ihailtavana pieniä suloisia kaninpoikasia.
Kahvia, juomia ja leivonnaisia kahviossa.
Myyn pöydillä mm:
♦
käsin tehtyjä puisia linnunruokinta-automaa eja, johon mahtuu usea talipallo.
♦
ko maisia parivuo aita kuusentaimia
♦
istutusvalmiita talvivalkosipulintaimia.
♦
herneenversoja ja tomaa ntaimia ym.
Pihalla Dogs´n & Delin burgeriauto ja Kala-kurun savukalat ym. herkut.
Myyn paikat 10 €. Varaukset ja edustelut puh. 040 750 7337 Sirpa.

Selin Nuorisoseuran kevätkokous
lauantaina 20.4 klo 18 pääsiäisvalkeiden jälkeen.
Käsitellään sääntömääräiset ja muut esille tulevat
asiat.
Tervetuloa kaikki jäsenet ja muut kiinnostuneet!
Selin Nuorisoseuran johtokunta

Kevätsiivous talolla ja tievarsilla

Puutarhailta
Haimoon Marttojen kanssa
monitoimitalolla torstaina 9.5 klo 17.00
taimivaihtoa pihalla, tuo ylimääräisiäsi ja
hae uusia itsellesi

lauantaina 11.5 klo 10.00 alkaen

klo 18.00 kahvit ja
etoisku ajankohtaiMonitoimitalolla haravoidaan ja istutetaan kukkia
sesta puutarhaSelin en ja Nummenpään en reunamilta kerätään roskat
aiheesta.
Omat työkäsineet ja haravat mukaan. Monitoimitalolta saa
Tervetuloa muutkin
roskapusseja.
Talkoolaiset saavat hakea burgerit (nimilista) monitoimitalol- kuin martat!
ta
Dog´s & Delin autolta äi enpäivänä klo 12-15.

Kesäkahvila jatkuu monitoimitalolla kesäheinäkuussa
kesäkahvilan avajaiset ja avoin kylä- tapahtuma lauantaina 8.6 klo 13-16
Talvikauden käsitöitä esillä ja burgeriauto pihalla
Kahvila avoinna keskiviikkoisin klo 17-20 ja lauantaisin klo 13-16

Selkiläinen yrittäjä ja palveluntuottaja!
Kyläyhdistyksen uusituille nettisivuille kootaan tietoa selkiläisistä palveluista.
Mukaan haluavat ilmoittakaa yrityksen tai toimijan nimi, toimiala ja yhteystiedot kyläyhdistyksen sähköpostiin
kylayhdistys.selki@gmail.com tai kyselyt Sirpa Nyman puh. 040 750 7337.
Isompi mainoskin käy, mutta siitä peritään hinta koosta riippuen.

Evakkopojan vaiheikas
matka

Viherpeukalona Raimo sai viime kesänä
yksivuo sen pasuunakukan komeaan
kukkaan, vaikka ei sen vielä pitänyt
kukkia. Nyt se on taas hyvässä kasvussa
pelakuiden ja pikkutaimien seurana.
Ristseppälästä Perniön kau a Selkiin ja
Hämeenlinnan kierroksen jälkeen takaisin tänne on kulkenut Raimo Mustosen
evakkopojan e. Kahdeksankymmenen
vuoden monivaiheisen elämän jälkeen
Raimo ja Leila vie ävät keskitalven
Nummelan Anjankaaressa ja puuhastelevat kesäisin ko talossa Vainiolla.
Raimo toimii Selin Nuorisoseuran puheenjohtajana. Sen takia, e ä saataisiin
perinteikäs talo kunnoste ua kesäiseksi juhlataloksi.
Talvisodan alta Heinjoen Ristseppälän
kylästä nelikuisena vauvana äi -Tertun
kanssa matka.in härkävaunulla Perniöön. Kolmen vuoden päästä matkaa
teh in takaisin. Miehet olivat rintamalla, mu a jotenkin kälykset pienten poikiensa ja vankirengin avulla saivat puretun talon hirsistä kodin itselleen. Isä oli
Syvärillä tehnyt tukkeja, jotka saa in
Heinjoelle, mu a si en tuli uusi lähtö,
nyt Tl Koskelle.
Koskella oli töitä, mu ei löytynyt asun-

toa. Maansaan in oikeutetulle isälle
tarjo.in Siippoosta ja Selistä maata.
Niin muute.in ensin Gesterbyn ns.
Kasarminmäelle, jossa oli työväenasuntoja. Kahden hellahuoneen rakennuksen toisessa päässä asui Mustosen pikkusiskolla kasvanut perhe ja toisessa
kaksitoistahenkinen perhe. Sieltä löytyi
saman ikäisiä poikia kavereiksi.
Rakennustyöt aloite.in ladon kupeeseen tehdyllä navetalla. Vielä keskeneräiseen asuinrakennukseen muute.in
elokuussa 1951. Sähköt saa in vasta
jouluksi. Raimo sai olla pikkusisko Marjatan lapsenlikkana vanhempien tehdessä töitä iltamyöhään.
Selin kansakoulu sai runsaas uusia
oppilaita syksyllä 1949. Yläkertaan oli
valmistunut kolmas luokkahuone ja
koulu sai myös kolmannen ope ajan.
Johtajaope aja Väinö Venho oli innokas liikunnan harrastaja. Käsityöt ja
liikuntatunnit vaihtelivat sään mukaan,
hyvällä ilmalla pela.in pesäpalloa silloisella hienolla urheilukentällä ja talvisin hiihde.in. Pitkiä latuja teh in myös
koulujenvälisiä hiihtokisoja varten.
Kanneljärven kansanopiston käytyään
Raimo palasi ko in mukanaan tekemänsä isot kangaspuut. Äi kutoi niillä
moninaiset kudonnaiset myyn inkin.
Nyt puut ovat monitoimitalon yläkerrassa kutojien käytössä. Nuorisoseuran
tanhut olivat olleet tauolla pitkään,
mu a si en kerä.in ryhmä, joka kilpailussa tuli kolmanneksi. Seuraavana
päivänä matka jatkui Hämeenlinnaan
sotaväkeen.
Sotaväestä tulleelle pojalle isä ilmoi.,
e ä nyt sahalle töihin. Syksyllä Selin Skauppias Ma. Luukkonen tuli kysymään apupojaksi töihin. Kun palkkatarjous ei pienuu aan kelvannut, Ma.
käski kysyä johtaja Revolta. Raimo kysyi
ja palkka nousi.
-He sitä pitää pyytää kunnolla, eikä
muutaman kuukauden päästä kinuta
lisää, Raimo toteaa. Sama kuvio toistui
mones myöhemminkin. Joskus oli
työntekijäkin valmiina takataskussa
kauppaan ja saunantekoon.
Syksyllä työmaa vaihtui kirkonkylään.
Työkaverin kanssa käy in iltaisin Etelän
Maitokunnan baarissa. Ja saa in syödä

ilmaiseksi niin paljon kun jakse.in juuri
ennen sulkemisaikaa.
Hämeenlinnasta oli löytynyt Pirkko,
jonka kanssa viete.in häitä kesällä
1961. Raimo muu. jenkkikassin kanssa
Hämeenlinnaan. Lehdestä löytyi työpaikka Mensan tehtaalta ja asunto.
Pirkon setä oli Karistolla ja kyseli Raimoa uuden painokoneen käy äjäksi.
Kahdeksanmetrinen kone jysky. vihkoja ja painoväri kärysi.
Osuuskauppa kutsui taas, nyt ensin
myymäläauton kesäkuskiksi, si en
myymälänhoitajan töihin. Kaksoset
Tiina ja Jari olivat syntyneet. Oste uaan telkkarin osamaksulla perhe sai
lisäväkeä kyläläisistä, jotka kahvipullineen tulivat sitä iltaisin katsomaan.
Ha ulan kau a matka jatkui Lepaalle.
Anne oli kolmevuo as ja si en syntyi
Kirsi. Kirsi oli vasta kaksivuo as, kun
Pirkko sairastui syöpään ja menehtyi.
Lepaalla oli koulu ja päiväko lähellä ja
ko apuakin sai. Selin myymälänhoitajan paikka kuitenkin kiinnos ja perhe
muu. tänne. Kirsi pääsi mummon ja
papan päivähoitoon, kun isommat olivat jo koulussa. Lasten myötä Raimo
osallistui nuorisoseuratyöhön ja sai
luo amustehtäviä kunnassa, nuorisoja koululautakunnissa.
Taas löytyi rohkeu a, kun koululautakunta poh erityisope ajan palkkaamista. Raimo oli tutustunut salolaiseen
Leilaan ja ehdo. häntä tehtävään.
Niin muu. Leilakin Selkiin ja kohta
viete.in häitä.
Kylätoimintaan Raimo on osallistunut
talkoilemalla eri tehtävissä, nyt syksyisin kekrin vihanneskärryn myyjänä.
Puutarhanhoito on suvun perintöä,
enolla oli iso puutarha ja jo isoisä kävi
torilla tuo eitaan kauppaamassa.
Kesällä juhlitaan 80-vuo späiviä Seppolassa 15.6 klo 15. Luvassa on burgereita ja kakkukahvit sekä monenlaista
ohjelmaa. Nuorisoseuran puheenjohtajana hän tuo paikalle maitotonkan,
johon toivoo muistamisia Seppolan
hyväksi. Tervetuloa kaikki, Raimo toivo aa.

Selin kyläyhdistys ry, SELIN MONITOIMITALO, Selintie 529. 03320 Selki
www.selki.fi
sähköposti: kylayhdistys.selki@gmail.com.
Facebook: ryhmä Selki. (Jos et ole vielä jäsen, pyydä ylläpitäjää liittämään sinut mukaan)

