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Mehiläistarhoillakin on parhaillaan sadonkorjuun aika. Timo Peltoniemi esittelee Nummitarhan mehiläisten pakkaamaa
hunajakennoa. Tiiviin vahakerroksen alla hunaja säilyisi hyvin, mutta tarhaajat kuorivat vahan pois ja linkoavat hunajan
ihmisten käyttöön.

Yrittäjät esiin ja palvelut käyttöön Selissä
Hyvää syksyä kyläläisille täältä puheenjohtajan pallilta. Talvella
hätyyttelin uusia kyläläisiä mukaan rientoihin, jonkunmoisella menestykselläkin, kiitos siitä. Nyt on sydämen päällä paikallisten yrittäjien asiat. Olisi mukava, jos yrittäjillä riittäisi hommia kotikylällä ja
lähiseudulla mahdollisimman paljon.
Tätä edistääksemme olemme perustaneet Selki-kotisivulle palveluluettelon, johon yrittäjien ja palveluntuottajien odotetaan ilmoittavan
oman toimialansa ja yhteystietonsa. Ne julkaistaan maksutta.
Isommista ja yksityiskohtaisemmista ilmoituksista perimme maksun. Tiedot voi lähettää kyläyhdistyksen sähköpostiin tai puheenjohtajalle puhelimitse.
Kyläyhdistyksen Facebook-ryhmässä voi vapaasti mainostaa, kuten monet tekevätkin. Siellä myös tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista ja keskustellaan kylän asioista.
Viikkotoiminta alkamassa
Monitoimitalon viikoittaiset harrastukset alkavat ensi viikolla mm.
kankaankutojat, 4H-kerholaiset ja kehonhuoltajat. Perjantainen
perhekahvila aloitti jo aiemmin ja torstaitupa pääsee vauhtiin 26.9.
Viikolle on jäänyt kaksi vapaata iltaa: maanantai ja keskiviikko,
odottamaan mahdollisia uusia toimijoita. Jos mielessäsi on jokin
kiva puuha, jota voisi tehdä yhdessä toisten kanssa, aloita uusi
harrastekerho.

Laulajat aloittavat tapahtumat
Syksyn sävelillä aloittavat emeritus-kanttori Martti Kilpeläisen säestämät laulumiehet Pekka Lepistö ja Jouko Leino isommat tapahtumat sunnuntaina 22.9. Kuulijat pääsevät mukaan yhteislauluihin ja
kaikille on tarjolla pullakahvit.
Kekrissä nautitaan syksyn sadosta
Syksyinen sadonkorjuujuhla tarjoaa runsaan kattauksen syötävää
ja ostettavaa satoa. Päätähdeksi valittiin lammas kaikkine tuotteineen. Illilän tilan lampaat toivottavat tulijat tervetulleiksi ja lankaa,
taljoja ja lihoja on tuottajien pöydillä. Lähituotteina tarjotaan tuoreita ja säilöttyjä puutarhan herkkuja, jauhoja, hunajaa ym. Kylän
komein-kisaan odotellaan lämpöisiä ja värikkäitä villasukkia.
Arpajaisten palkinnoksi on tulossa kierrätysmallin pihavaja sekä
syksyn tuotteita. Kaikki touhu tähtää siihen, että kylän yhteinen
monitoimitalo saadaan pidettyä hyvässä kunnossa.
Isänpäivälounas tarjoillaan taas marraskuussa. Haimoolaisten
ravintolapäivää vietetään sen jälkeen myös monitoimitalolla.
Seppolan pihamaalla vaihdetaan, myydään pikkurahalla tai lahjoitetaan pihakasvien taimia ja juurakoita lauantaina 7.9. Puffetin
ohella sisällä tunnistetaan puutarhurin opastuksella kurtturuusu.
Selin kyläyhdistys ry kylayhdistys.selki@gmail.com
puheenjohtaja Sirpa Nyman puh. 040 750 7337
varapuheenjohtaja Tapani Haasto puh. 0400 973 847

Kyläkirjeen julkaisija on Selin kyläyhdistys ry. Toimitus Liisa Ali-Mattila, taitto Arja Parttimaa

Mehiläisten hoito positiivista hommaa
Nummitarhan hunajan Kurkelan kulmalle Selkiin perustaneella Timo Peltoniemellä on menossa vuoden kiireisin aika. Hunajan keruu mehiläispesistä on käynnissä ja
markkinoille myymäänkin pitää eh ä.
It-nör ksi itseään kutsuva Timo Peltoniemi on tehnyt
työuransa opiskelupaikkansa Otaniemen lähistöllä Espoossa. 14 vuo$a si$en uudeksi ko paikaksi löytyi mukava omako talo Nummitarhan eltä, jonne Ritva ja
Timo Peltoniemi muu'vat.

Apteekki mehiläispesässä

Pihalle istute'in omenapuita ja mehiläisistä kertovat
ohjelmat kertoivat pöly$äjien parantavan satoa.
-Kävin Uudenmaan mehiläishoitajien kursseilla ja os n
kolme pesää. Eivät ne kuolleetkaan, vaan läh vät lisääntymään, Timo kertoo.

Hunaja myös säilyy hyvin, jos se ei saa kosteu$a. Mehiläiset talveh vat yhdyskuntana ja hunaja on niiden talviruokaa. Mehiläispesässä on pakkasellakin lämmin,
emon ympärille muodostuneessa pallossa on 35 aste$a
lämmintä.

Mehiläisten hoito on alkanut Suomessa n. 200 vuo$a
si$en. Jo kauan aikaisemmin on keksi$y, e$ä mehiläispesästä saa lääke$ä. Timo Peltoniemikin kerää hunajan
lisäksi mehiläisten tuo$amaa ki'vahaa ja uu$aa sitä
etanoliin. Tämä propolis on loistava haavoihin, toimii
kuin pihkavoide. Sillä hoidetaan myös ﬂunssaa ja vatsakipuja.

-Nyt pesiä on niin paljon kuin tähän kiinteistöön mahtuu. Tarhoja on toistakymmentä eri puolilla ja tässä talossa on helppo kuljetella ja varastoida tarvikkeita.
-Mehiläiset keräävät hunajan ja minä hoidan sen siitä
eteenpäin, hän toteaa.

Ritva Peltoniemi on ahkera käsitöiden tekijä. 4 vuo$a
si$en hän sai aivoinfark n, jonka seurauksena toinen
käsi jäi heikommaksi ja neulomisesta pi luopua. Lastenhoitajan amma ssa sai askarrella ja nyt hänellä on
oma kor'paja. Erilaisia onni$elu- ja tervehdyskor$eja
syntyy kuva- ja koristemateriaalia pursuavan pöydän
Mehiläispesien hoitotöitä rii$ää marraskuulle as . Uusi ääressä. Kaikki uniikkeja erilaisia.
työkausi alkaa keväällä kaluston kunnostuksella ja alkukesällä pitää pesillä käydä viikoi$ain, e$eivät ne lähde Meillä on kummallakin omat harrastuksemme, emmekä
parveilemaan. Aina kuitenkin joku parvi karkaa ja siinä puutu toisen tekemisiin. Näin sopu säilyy, he hymyillen
pääsee tutustumaan niihinkin ihmisiin, jotka eivät huna- kertovat.
jaa käytä, hän naurahtaa.
Nummitarhan hunajalla on oma brändi. Sitä myydään
lasipurkissa omin e ketein. Timo Peltoniemi on myös
ak ivinen tuotekehi$äjä. Hunajamarmeladi tyrnimehusta on ainutlaatuinen.
Tyrnipensaita oli puutarhassa jo ennestään. Hankalaan
poimintaan tarhaaja on kehi$änyt oman tapansa: marjainen oksa katkaistaan ja pakastetaan. Jäisenä marjat
putoavat helpos .

Ritvan korttipajassa syntyy uniikkeja joulukortteja

SELKILÄISET YRITYKSET JA PALVELUNTARJOAJAT
lähettäkää tiedot toimistanne yhteystietoineen, niin koostetaan kyläyhdistyksen sivuille tiedosto.
kylayhdistys.selki@gmail.com tai Sirpa Nyman puh. 040 750 7337

HAIMOON RAVINTOLAPÄIVÄ
Selin monitoimitalolla lauantaina 16.11 klo 14 – 17.
Tervetuloa, suuren suosion saavuttaneen ruokapöydän ääreen!
T. Marika Sarjosalo

SYYSSÄVELIÄ
SELIN MONITOIMITALOSSA

SU. 22.9. 2019 KLO 16
PEKKA LEPISTÖ ja JOUKO LEINO laulavat,
MARTTI KILPELÄISEN säestyksellä.
YHTEISLAULUA,
KAHVIA JA PULLAA VITOSELLA.

TERVETULOA!

SADONKORJUUN KEKRI
SELIN MONITOIMITALOLLA

lauantaina 28.9.2019 klo 12—15
Myyntipöydillä syksyn satoa:

Kasviskärry ja Myllyvankkurin uutisjauhot
Hennolan, Herrakunnan, Ollikkalan ja Dogs´ Delin myyntiautot
Illilän lampaat ja puutarhatuotteet
.
Nummitarhan hunajat ja kortit
Puffetissa kaalikeittoa ja uutispuuroa, kahvia ja pullaa

Arpajaisissa kierrätysmallin pihavaja ja syksyn tuotteita
Myyntipöytiä sisällä ja ulkona.
Varaa omasi kylayhdistys.selki@gmail.com
tai Sirpa Nyman puh. 040 750 7337

Kylän komein villasukka?
Tuo neuleesi näytille.

Kunnanjohtaja Erkki Eerolan kyselytunti klo 12 - 12.45

Autopaikoitus Dokan pysäköintialueella

Äänestäjät valitsevat
parhaat

TERVETULOA SYKSYN SATOJUHLAAN!
Selin Kyläyhdistys

TAIMIEN VAIHTO/KIRPPIS
Seppolassa lauantaina 7.9 klo 14 - 17
Tuo ylimääräiset piha- tai sisäkasvien jakopalat ja taimet vaihtoon tai myyntiin.
Järjestäjänä Eeva Pekonen ja Selin nuorisoseura. Kyselyt Sirpa Nyman p. 040 750 7337

ISÄNPÄIVÄLOUNAS
Selin monitoimitalolla sunnuntaina 10.11.
Perinteisiä herkkuja kahdessa kattauksessa.
Järjestää Selin kyläyhdistys ry. www.selki.fi

Monitoimitalon viikko-ohjelma syksy 2019
Selintie 529, 03320 Selki
Päivä

kello

Varattavissa kokous- ym. tapahtumiin

Maanantai
Tiistai

10.00-12.30

Hiiden Opiston kankaankudonta. Kudonnan perusopetusta.
Opettajana Jaana Korte. Kutomassa voi käydä muinakin aikoina.
Ilmoittautuminen Hiiden Opisto p. 019 369 1498. Alkaa 3.9

17.30-19.00

4H:n kokkaus- ja kädentaitokerho. Ohjaajina Heidi Kupari ja Inka
Kettunen. Tiedustelut Vihdin 4H-yhdistys p. 09-2247737. Alkaa 3.9
Varattavissa kokous- ym. tapahtumiin

Keskiviikko
Torstai

Perjantai

ohjelma

12.00-15.00

Torstaitupa, ruokailu ja toimintapäivä kyläläisille. Alkaa 26.9
Eläkeläiset, talkoolaiset ja opiskelijat 6 euroa, muut 7 euroa
Ilmoittautumiset ja kyselyt Liisa Ali-Mattila p. 0400 798229
Kk:n 1. 3. ja 5. torstai tuolijumppaa, ohj. Maisa Selimäki,
sekä askartelua tai muuta toiminnallista ohjelmaa.
Kk:n 2. torstai srk:n lähetyspiiri ja verenpaineen mittaus.
Kk:n 4. torstai srk:n kyläkerho.

10.00-12.00

Perhekahvila. Lapsille leikkipaikkoja, vanhemmille kahvit.
Mukaan ovat tervetulleita eläkeläisetkin. Vetäjänä Heidi Huupponen
p. 0503 522979 tai heidi@kotitallihersir.net.

17.00-18.30

Lukupiiri, kk:n 1. perjantai. Keskustellaan yhdessä valituista ja lue
tuista kirjoista. Liisa Kernen p. 0500 894334.

18.30-19.30

Venyttely- ja kehonhuoltojumppa, ohjaajana lähiliikuttaja Ekku
Ahonen. Tiedustelut p. 040 532 6938.

19.30-21.30

Jumppasauna. Varaukset
Ingmar Wessberg p. 0400 800 136.

Sunnuntai 13.00-17.00

Askartelukursseja syksyn aikana aiheina mm. borokirjontakukkaro,
neulahuovutus, mekko kierrätysmateriaalista tai toiveitten mukaan
muita käyttöesineitä. Kyselyt ja toiveet kädentaidonohjaaja Maarit
Rautiolle puh. 040 8626 915.

Monitoimitalon tiloja voi varata kokouksiin ja juhliin yms.
Kyselyt Sirpa Nyman p. 044 040 3320 tai sähköpostilla kylayhdistys.selki@gmail.com
Kirjastosta voi lainata omatoimisesti kirjoja ja dvd-levyjä talon aukioloaikoina. Lainaukset
merkitään eteisen pöydällä olevaan vihkoon. Tiedustelut Liisa Kernen puh. 0500 894 334.
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)

