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Yleistä
Selin kyläyhdistys ry:n toiminnassa huomioidaan keskeisesti kyläläisten yhteistoiminta erilaisten
hyvinvointia ylläpitävien harrastusten ja hankkeiden avulla. Monitoimitalon kunnossapito ja sen tilojen ja
toiminnan kehittäminen monipuolisena kokoontumispaikkana on edelleen päätavoite.
Selin monitoimitalo on lähialueen kaikenikäisten asukkaiden yhteinen toimintapaikka, jossa
kyläyhdistyksen järjestämän toiminnan lisäksi säännöllistä viikkotoimintaa järjestävät kunnan ja
seurakunnan lisäksi myös muut järjestöt. Talossa järjestetään myös erilaisia tapahtumia, kokouksia ja
perhejuhlia.
Monitoimitalon kunnostaminen kohdistuu tänä vuonna piha-alueeseen ja ulkorakennukseen.
Korjaustyöllä saadaan varastotiloja mm. leikkikenttäkalusteille, latukoneelle ja jatkuvasti tarvittavalle
rakennustavaralle. Pääosin talkootyönä ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta
haettavan hanketuen avulla tehdään peltikatto ja korjataan ja maalataan ulkoseinät.
Leikkipaikan rakentaminen säädösten mukaiseksi parantaa lasten ulkoleikkien turvallisuutta. Samalla
hankitaan uusia kalusteita mm. keinut ja hiekkalaatikko.
Ikkunaremonttia jatketaan talkoovoimin korjaamalla ja maalaamalla puitteita ikkuna kerrallaan.
Piha-alueen suunnitteluun toiminnalliseksi ja erityisesti lasten luontoharrastusta tukevaksi auttaa
Hämeen AMK:n opiskelijaryhmä. He suunnittelevat kevään aikana opiskelijatyönään monitoimitalon
pihaympäristön kehittämishankkeen.
Kyläavustajan palkkaamiseen ikääntyvien kyläläisten arkitoimien avuksi on tarjottu mahdollisuutta
Suomen Kylätoiminta ry:n Kyläapu-hankkeen avulla. Kyläavustaja voi toimia myös yhdistyksen jäsenten
apuna ja monitoimitalolla. Avun tarpeesta tehdään kysely kyläläisille ja sen mukaan päätetään
hankkeen käynnistämisestä.
Kyläyhdistyksen nettisivujen uudistamiseksi osallistutaan Vihdin asukas- ja Kylätoiminta ry:n
Kylänetti-hankkeeseen. Kyläläisiä kutsutaan mukaan ideoimaan sivujen sisältöä ja ulkoasua.
Parinkymmenen talkoolaisen joukkoon kutsutaan uusia toimijoita mukaan. Tehtäviä on monenlaisia:
ruoanlaittoa, mainosten tekoa, nettisivujen päivitystä, puutöitä jne. Jokainen osallistuu omien taitojensa
mahdollisuuksiensa mukaan.
Kyläyhdistyksen jäsenyyteen pyritään saamaan lisää kyläläisiä mukaan. Jäsenyys antaa kyläyhteisölle
vahvuutta ja yhteenkuuluvuutta. Se ei sinällään velvoita mihinkään, jäsenmaksuakaan ei ole. Jäsenet
saavat monitoimitalolla järjestämistään perhetapahtumien tilavuokrasta alennusta.

Viikkotoiminta
Monitoimitalon monipuolinen viikkotoiminta jatkuu pääosin edellisvuosien tapaan.








Maanantai-iltaisin miesten puutyöpiirin ohella Joko osaat-illat jatkuvat vetäjän löytyessä.
Tiistaisin kankaankudonnan piiri toimii Hiiden Opiston ryhmänä. 4H:n luonto- ja kädentaidon kerho
kokoontuu tiistai-iltaisin. Uusien kotiäitien myötä perhekahvila jatkanee syksyllä.
Keskiviikkoisin temmeltävät lasten temppujumpparyhmät.
Torstaitupa kokoaa eläkeläisiä viikoittain n. 30 kertaa vuoden aikana. Yhteinen ruokailu ja
monipuolinen ohjelma antavat virkeyttä ja voimia kotona jaksamiseen. Iltaisin venyttelyjumppa tarjoaa
vetreyttä osallistujilleen.
Perjantaina järjestää seurakunta kerhotoimintaa lapsille ja vanhemmille. Illalla on nuorille liikuntaa ja
pelailua sekä miehille biljardin peluuta.
Lauantaina on tilaa perhejuhlille ja tapahtumille.
Sunnuntaina kokoontuu pyhäkoulu 10 kerran jaksoissa talvella ja syksyllä.

Tapahtumia ja juhlia


Runsasluminen alkutalvi on mahdollistanut latujen avaamisen entisille reiteille ja latuverkostoa on
lisätty keskikylällä.









Kyläkokous ja kyläyhdistyksen vuosikokous pidetään sunnuntaina 3.2.
Ulkoilutapahtuma järjestetään 24.2. Ohjelmassa on hiihtoa Mustosen saunalle ja pulkkamäki ja
hernekeittotarjoilu monitoimitalolla.
Siivous- ja kunnostustalkoita pidetään niin sisätiloissa kuin pihamaalla ja monitoimitalon
ympäristössä.
Pyöräretki Selin ja Lepsämän välillä ajetaan syksyllä.
Kekrijuhla järjestetään syyskuun lopulla sadonkorjuun merkeissä.
Isänpäivälounas tarjoillaan perinteiseen tapaan marraskuussa.
Monitoimitalolla on mahdollisuus järjestöjen ja yksityisten kokouksiin ja juhliin. Myös saunatiloja
vuokrataan kyläläisten käyttöön.

Tiedotustoiminta
Kylän tapahtumista ja kyläyhdistyksen toiminnoista tiedotetaan joka kotiin jaettavalla
Selkiläinenlehtisellä. Kyläyhdistyksen nettisivujen uusimisella pyritään tehokkaampaan ja
monipuoliseen viestintään kyläläisten kanssa.
Paikallislehtien kanssa tehdään yhteistyötä Selin asioiden kertomisesta laajemmallekin.

