Vuosikertomus 2012
Selin kyläyhdistys ry:n toimintavuoteen 2012 sisältyi monia tapahtumia, säännöllistä viikkotoimintaa ja
monitoimitalon kunnostamista hanketuen avulla. Selkiläisten lisäksi monitoimitalolla tapahtuvaan
toimintaan osallistui väkeä usean lähikylän alueelta ja naapurikylien kanssa järjestettiin yhteisiä
tapahtumia.
Monitoimitalon wc- ja pesutilat remontoitiin huomioiden erityisesti lasten ja vanhusten tarpeet.
Saunaosasto uusittiin kokonaan, mikä mahdollistaa sen käytön kyläläisille ja talon toimijoille.
Kustannuksiin myönnettiin hanketukea Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.
Ikkunapuitteiden korjausta aloiteltiin talkoovoimin ja ympäristöstä siivottiin myrskyn kaatamia ja
kuivuneita puita.
Kesätapahtumien runsauden vuoksi elojuhla siirrettiin myöhäisemmäksi kekrijuhlaksi. Miehet talkoilivat
edellisvuoden suursuosion innoittamina arpajaisvoitoksi upean pihamökin. Kylän parhaan leipurin
hatusta kisasi seitsemän kyläläistä. Uusina tapahtumina talvella järjestettiin retki Vihdin Teatteriin ja
monitoimitalolla laulettiin keväällä komeasti maakuntalauluja.
Monipuolinen viikkotoiminta keräsi monitoimitalolle päivittäin useitakin harrastusryhmiä. Torstaitupa
tarjosi edelleen eläkeläisille viikon kohokohdan ruokailuineen ja ohjelmineen. Joko osaat-illat ideoitiin
syksyllä kädentaitojen harrastajille. Miehet pitivät syksyn aikana viikoittaista puutyöpiiriä. Säännöllisesti
kokoontuvia eri-ikäisten ryhmiä oli vuoden aikana 12. Yksittäisinä tapahtumina monitoimitalolla pidettiin
kokouksia ja perhejuhlia.
Yhdessä tehty talkootyö oli niin talon kunnossapidossa kuin toiminnan järjestämisessä tärkeä asia.

Kiinteistö ja ympäristö
Monitoimitalon wc- ja pesutilojen kunnostus teetettiin Ykkösakseli ry:n kautta Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelman kautta myönnetyn hanketuen avulla. Yksi wc rakennettiin kokonaan
uudelleen ja varustettiin suihkulla ja lasten hoitopöydällä. Saunatilat uusittiin ja pesuhuoneeseen ja
pukuhuoneeseen asennettiin lattialämmitys. Tavoitteena oli saada talon toimijoille ja kyläläisille,
erityisesti lapsille ja vanhuksille, helposti puhtaana pidettävät ja miellyttävät tilat. Kunnostusurakan
tekijäksi valittiin tarjousten perusteella selkiläinen Rakennuspalvelu Pekka Vauromaa T:mi.
Sisätilojen kunnostustöinä korjattiin kahden eteisvälikön lattiat ja listoitettiin keittiön ikkunoita. Salin
ikkunoiden kunnostustyö aloitettiin miesten maanantaisen puutyöpiirin toimesta. Pystyyn kuivaneita
kuusia kaadettiin metsikkörinteestä ja pilkottiin hellapuiksi.

Viikkotoiminta
Monipuolinen kerho- ja harrastustoiminta täytti monitoimitalon lähes päivittäin. Vuoden aikana erilaisia
ryhmiä toimi 15 ja viikoittain niitä kokoontui 10–12. Viikoittaiseksi kävijämääräksi on vakiintunut lähes
150 osallistujaa, Selkiläisten lisäksi talon toimintaan osallistuu useiden lähikylien asukkaita.

Torstaitupa
Torstaitupa on lähialueen eläkeläisten tärkeä viikkotapaaminen. Vuoden aikana se kokoontui 28 kertaa
ja kävijöitä oli yhteensä yli 60. Heistä 25 kävi säännöllisesti, 12 satunnaisesti. Keskimäärin paikalla oli
20 ”tupalaista” sekä 2-3 talkoolaista.
Yhteinen ruokailu ja kuulumisten vaihto sekä keskustelut ajankohtaisista asioista koettiin tärkeiksi. Joka
toinen viikko lähiliikuttaja ohjasi tuolijumppaa ja kuukausittain oli mahdollisuus verenpaineen

mittaukseen ja jalkahoitoon. Muutaman kerran askarreltiin ja pelattiin seurapelejä. Sotainvalidit tekivät
jo perinteisen retkensä torstaitupaan huhtikuussa. Runomies Reijo Vähälä kävi lausumassa ja
laulattamassa ja kanttori Henri Hersta pitämässä pianokonsertin. Hopeaniemen hoivakodin
näytelmäkerho vieraili syksyllä.

Liikunta ja peli-illat
Venytys- ja rentoutusjumppaa harrastettiin talvi- ja syyskaudella. Syksyllä oli miesten peli-iltojen ohella
nuorille tarjolla sulkapalloa ja pingistä. Kunnan liikuntapalveluiden ohjaaja piti erilaisten
sisäliikuntapelien tutustumisillan nuorille. Lasten temppujumpat jatkuivat syksyllä kahdessa
ikäryhmässä liikuntapalveluiden toimesta.

Joko osaat -illat
Kädentaitojen harrastajille ideoitiin avoimet toivottuja aiheita opettavat illat. Useana iltana tehtiin
kahvipusseista koreja, neulottiin sukkia ja keittiössä valmistettiin hapankaalia ja kaalikääryleitä. Miesten
puutyöpiiri alkoi pihamökin teolla ja jatkui syksyn mittaan monitoimitalon sisätiloissa kunnostustöissä.
Hiiden Opiston kankaankudontaryhmä kokoontui yläkerran kudontaluokassa, jossa on kymmenet
kangaspuut. Osa kyläläisten omia. Opettaja oli paikalla tiistaina aamupäivisin ja kutoja kävivät työnsä
ääressä muinakin päivinä.
4H-yhdistyksen luonto- ja kädentaitokerho kokoontui tiistai-iltaisin.
Seurakunnan perhepesä talvella ja perhekerho syksyllä toimivat vanhempien ja lasten yhteisinä
kokoontumisina. Pyhäkoulu toimi sunnuntaisin 10 kerran jaksoina talvella ja syksyllä.

Kyläkirjasto
Kirjakokoelma monitoimitalolla karttui edelleen vanhojen ja uusienkin kirjojen lahjoituksilla.
Omatoiminen lainaus toimi monitoimitalon toiminta-aikoina lainaajan merkitessä vihkoon viemänsä ja
palauttamansa kirjat.
Lukupiiri kokoontui kerran kuukaudessa keskustelemaan lukemistaan kirjoista.

Juhlat ja tapahtumat

Helmi-maaliskuun hyvien lumikelien aikana tehtiin latuja edellisvuosien tapaan ja hiihtäjiä oli runsaasti.
Vihkoon nimensä kirjoittaneiden kesken arvottiin kyläpaitoja.
Ulkoilutapahtumassa helmikuussa hiihdettiin Mustosen saunalle ja monitoimitalolla oli lapsille
pulkkamäki. Kaikille oli tarjolla hernekeittoa ja pullakahvit. osallistujia oli 60.
Teatteriretki Vihdin teatterin talvinäytökseen tehtiin helmikuussa.
Maakuntalauluja laulettiin pontevasti huhtikuussa kanttori Henri Herstan johdolla. Laulujen välillä
nautittiin pianokonsertista. Paikalla oli 30 musiikinystävää.
Puutarhaillassa toukokuussa vaihdettiin taimia ja kuultiin kotipuutarhan kasveista marttojen
neuvojalta. Tilaisuus järjestettiin yhdessä Haimoon Marttojen kanssa. Osanottajia oli 40.
Pyöräretki Selin ja Lepsämän välillä ajettiin Otalammen kautta. Matkan varrella Kalmankalliolla
muisteltiin rautatien rakentamista. Kahvit juotiin monitoimitalolla. Mukana oli 23 pyöräilijää.
Kekrijuhla syyskuun lopussa korvasi aikaisemman elojuhlan. Edelleen sadonkorjuu oli teemana ja
lähitienoon tuotteet näyttävästi myynnissä. Puffetin lihakeitto ja muu tarjoilu kävi hyvin kaupaksi.
Edellisvuoden innoittamana miehet tekivät taas talkoilla komean pihamökin arpajaisten päävoitoksi.
Kyläkilpailuna oli parhaan leipurin tittelistä kisaaminen. Yleisö sai antaa pisteet 7 kilpailijan makeille ja
suolaisille leivonnaisille. Komealla leipurin hatulla voittajaksi kruunattiin Annakaisa Honkamäki.
Isänpäivälounas valmistettiin talkoilla ja tarjoiltiin perinteiseen tapaan marraskuussa. Kolmen tunnin
aikana ruokailijoita kävi 125 ja talkoolaisia oli töissä 15.
Tiedotustoiminnassa Selkiläinen-lehtinen kertoi kylän ja kyläyhdistyksen asioista kolme kertaa joka
kotiin jaettuna. Internetin kotisivulla kerrottiin myös tapahtumista ja syksyllä käynnistettiin sivujen
uusiminen. Myös paikallislehtien seurapalstoilla ja kirjoituksissa välitettiin tietoja.

Selin kyläyhdistys ry
Kyläyhdistyksen vuosikokous pidettiin 29.1 monitoimitalolla. Puheenjohtajaksi valittiin Tapani Haasto ja
hallituksen järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi Ingmar Wessberg, sihteeriksi Nina
Marttinen, rahastonhoitajaksi Heli Tikkanen-Haasto ja tiedottajaksi Liisa Ali-Mattila. Muina hallituksen
jäseninä toimivat Heini Autti, Liisa Kernen, Kari Räsänen, Tarmo Shemeikka, Susanna Toppinen, Juha
Uusikartano ja Susanna Vanninen sekä varajäseninä Seppo Ali-Mattila, Kimmo Jalli, Ritva Juhantalo ja
Raimo Mustonen.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Siru Sahramaa ja Antero Pönni sekä varalle Mervi Räisänen ja Jaakko
Luukkonen.
Kotisivujen päivittäjänä ja Selkiläisen taittajana toimi Arja Parttimaa. Kotisivujen uudistamisen
työryhmässä toimivat Pasi Juhantalo, Timo Kernen, Sirpa Nyman ja Petri Tontti.
Kylähallitus kokoontui vuoden aikana 12 kertaa.

