Vuosikertomus 2013
Monitoimitalolle rakennettiin talkootyönä kaksi leikkipaikkaa perheiden iloksi.
Toimintavuoden 2013 aikana Selin monitoimitalolle rakennettiin kaksi leikkipaikkaa lapsille ja
kunnostettiin jo ränsistyneen piharakennuksen koko ulkokuori. Työ tehtiin talkoilla ja kustannuksiin
saatiin hankeavustusta Ykkösakseli ry:n kautta.
Hankkeen tavoitteena oli saada lapsille turvallinen ja viihtyisä leikkipaikka. Tavoite toteutui hyvin, sillä
pihalla on nyt omat alueensa pienille ja isommille lapsille. Pienten lasten alue ympäröitiin aidalla.
Monitoimitalo oli edelleen vilkkaassa käytössä niin selkiläisten kuin lähikylienkin asukkaiden harrastus-,
kokous- ja juhlapaikkana. Suurikokoinen, vilkkaassa käytössä oleva vanha talo, on kyläyhdistyksen
tärkein toimintakohde. Sen kunnossapito ja remontointi sekä toiminnan järjestäminen on onnistunut
tarmokkaalla talkootyöllä.
Isoimmat yleisötapahtumat vuoden aikana olivat sadonkorjuun kekrijuhla ja isänpäivälounas.
Kekrijuhlan perinteisen kyläkisan aiheena oli nyt kyläaiheinen valokuva. Parhaat kuvat olivat juhlassa
esillä ja yleisö sai äänestää voittajan.
Luminen keskitalvi antoi taas hyvät puitteet hiihtämiselle. Latuverkosto oli entistä laajempi ja hiihtäjiä
kävi muualtakin. Laskiaisen ulkoilutapahtumaan hiihtäjien rinnalla osallistui myös joukko
talvipyöräilijöitä.
Kyläyhdistyksen nettisivuja on uusittu Vihdin asukas- ja kylätoiminta ry:n KyläNetti-hankkeen
yhteydessä. Uusitut sivut avattiin syksyllä. Ajankohtaisten asioiden lisäksi sivuille voidaan koota muuta
kylätietoa ja historiaa kunhan kirjoittajia ja kuvaajia löytyy.
Monitoimitalon säännöllinen viikkotoiminta tarjosi monenlaista ohjelmaa kaikenikäisille.
Torstaitupa kokosi eläkeläisiä, temppujumpat lapsia ja kudonta kädentaitojen harrastajia mm.
Säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä talolla toimi vuoden aikana 12. Lisäksi yksittäisiä tapahtumia,
kokouksia ja perhejuhlia oli yli 20. Mukavat tilat ja hyvin varusteltu keittiö ovat olleet monelle perhejuhlia
järjestäneelle mieluisat.

KIINTEISTÖ JA YMPÄRISTÖ
Monitoimitalon piha-alue sai uuden viihtyisän ilmeen kesäisen talkootyön tuloksena. Pihahanke sisälsi
leikkipaikkojen rakentamisen ja ulkorakennuksen pintojen uusimisen ja kunnostamisen. Kouluaikaisten
ulkovessojen tilalle saatiin työhuone roskaiseen askarteluun ja puutöihin lämpimänä aikana. Lisäksi
rakennukseen kunnostettiin varastotiloja leikkikentän välineille, latukelkalle ja rakennustarvikkeille.
Rakennuksen päädyssä olevaan aittaan on suunniteltu kesäkahvilaa leikkikentän kesäkäyttöä
täydentämään.
Hankkeen kustannukset olivat yhteensä 22 403,81 euroa, johon hanketukea saatiin Ykkösakseli ry:n
kautta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 12 121,01 euroa. Omarahoitusosuudesta
lähes puolet korvautui talkootyöllä.
Edellisvuoden pesutilahankkeen myötä uusittu saunaosasto kalustettiin talvella ja otettiin käyttöön
maaliskuun alussa. Tilavan pukuhuoneen vuoksi saunaosastossa voi pitää pieniä kokouksia. Sauna on
kyläläisten vuokrattavissa ja perjantai-iltaisin lämmitetään lenkkisauna tilauksesta.

Hämeen amk:n metsäalan opiskelijat tekivät opintotyönään suunnitelman monitoimitalon piha-alueen
toimintojen kehittämiseksi. Kylähallituksen antamista vaihtoehdoista he valitsivat kesäkahvilatoiminnan.
Sisätilojen kunnostaminen jatkui ikkuna kerrallaan pannuhuoneen työtilassa miesten puutyöpiirin
toimesta.
Syksyllä saatiin monitoimitaloon palkkatuen avulla työllistetty vahtimestari/siivoja Hiiden Yty-hankkeen
avustuksella. Työsuhde on vuoden mittainen.

VIIKKOTOIMINTA
Monipuolisen viikkotoimintaan osallistui runsaat 100 lasta ja aikuista. Erilaisia ryhmiä toimi vuoden
aikana 15, joista osa muutaman kerran jaksoissa. Harrastamaan tultiin Selin lisäksi lähikylistä, osa
kauempaakin Vihdistä.
Torstaitupa
Monen eläkeläisen viikon tärkeintapahtuma on torstaitupa, jossa useamman kylän ihmiset ovat
tutustuneet keskenään. Vuoden aikana torstaitupa kokoontui 29 kertaa. Paikalla kävi yhteensä 63 eri
henkilöä. heistä 23 säännöllisesti, 10 muutaman kerran ja 30 kerran tai kaksi.
Yhteinen ruokailu ja keskustelu kuulumisista ovat tärkeitä. Keväällä sotainvalidien vieraillessa nautittiin
laulaja Juha Poikelan Aleksis Kiven tekstien tulkinnoista. Laululintuset, kahden sairaanhoitajan
lauluduo, esiintyi kaksi kertaan ja kanttori Martti Kilpeläinen piti itsenäisyyspäivän konsertin Maammelaulusta. Muisteluohjaaja Anja Oravala auttoi etsimään muistojen aarteita.
Tuolijumppa joka toinen viikko vetreytti lihaksia. Jalkahoitaja kävi tarvittaessa ja lähihoitaja mittasi
kerran kuukaudessa verenpaineita.
Liikuntaryhmät
Lasten temppujumppaa harrastettiin kahdessa ryhmässä kunnan liikuntapalveluiden
organisoimana.Venytys ja kehonhuoltojumppaa oli tarjolla torstaisin ja vähän vauhdikkaampaa
tanssillista aerobicia syksystä alkaen maanantaisin. Pieni ryhmä tanssinharrastajia kävi
harjoittelemassa kesäkeskiviikkoisin.
Hiiden Opiston
kankaankudontapiirin kangaspuut ovat yläkerran luokassa. Opettaja käy tiistaipäivin ohjaamassa ja
kutojat sen lisäksi muina itselleen sopivina aikoina.
4H-yhdistyksen
luonto- ja kädentaidon kerho kokosi tiistai-iltaisin ala-asteikäisiä käytännönläheisiin harrastuksiin.
Seurakunnan
perhekerho kokoontui perjantaina aamupäivisin vanhempien ja lasten yhteisenä harrastuksena.
Pyhäkoulu toimi sunnuntaisin 10 kerran jaksoina talvella ja syksyllä. Aikuisten raamattupiiri toimi
muutaman viikon jakson kevättalvella.
SPR:n painonhallintaryhmä toimi muutaman kerran syksyllä
Kyläkirjasto
Monitoimitalon eteisessä ja biljardihuoneessa on runsas valikoima monenlaista kirjallisuutta ja
lehtiä, Kirjojen lainaaminen hoitui omatoimisesti talon toiminta-aikoina.
Lukupiiri kokoontui kerran kuukaudessa keskustelemaan lukemistaan kirjoista.
Kuvajaiset oli muutaman kerran kerho kameran käytöstä kiinnostuneille.

TAPAHTUMAT JA JUHLAT

Talvikauden toiminta aloitettiin jo perinteisesti Kauneimpia joululauluja laulamalla.
Talven hienot hiihtokelit houkuttelivat laduille runsaasti hiihtäjiä. Latuvihkon merkintöjen mukaan
hiihtokertoja kertyi 525 yli 70 henkilön suorituksena.
Ulkoilutapahtumassa hiihdettiin, pyöräiltiin tai käveltiin kylältä Mustosen saunalle. Monitoimitalolla oli
lapsille pulkkamäki, hiihtäjille sauna ja kaikille hernekeittoa ja pannukakkukahvit. Osanottajia oli 70.
Puutarhaillassa, joka järjestettiin yhdessä Haimoon Marttojen kanssa, vaihdettiin ja saatiin koriste- ja
vihanneskasvien taimia. Kasveista kiinnostuneita oli mukana 40.
Pyöräretki Lepsämän kyläläisten kanssa toteutettiin syksyllä kierroksella Otalammen kautta.
Sadonkorjuun kekrijuhlaa vietettiin 28.9 monitoimitalolla. Samalla juhlittiin uusien leikkipaikkojen
avajaisia ja piharakennuksen uutta ulkonäköä. Selin pysäkkiä kesäkotinaan pitävän Anja Oravalan Täti
Monikan orkesteri soitti ja laulatti yleisöä. Sadonkorjuutuotteita oli myynnissä ulkona ja sisällä ja
keittiössä tarjolla maukasta kurpitsakeittoa. Valokuvaajien kyläkuvat kisasivat parhaasta otoksesta.
Juhlaan osallistui n. 120 kyläläistä.
Pihahankkeessa eniten talkootunteja tehneet Ingmar Wessberg, Kimmo Jalli ja Timo Kernen saivat
kiitokseksi villaiset kaulahuivit.
Isänpäivän lounas toteutettiin tutun kaavan mukaan talkoilla. Pöydässä oli kinkkua, laatikoita, kalaa ja
salaatteja. Tyytyväiset ruokailijat kiittelivät emäntiä maukkaasta tarjoilusta. Ruokaa riitti 140 syöjälle.
Tiedotustoiminnassa kyläläisille Selkiläinen-lehtinen jaettiin kolme kertaa. Uusitut nettisivut ja
Facebookin Selki-ryhmä sekä pakallislehtien jutut ja seurapalstat jakoivat myös tietoa kyläläisille.
Selin kyläyhdistys ry
Kyläyhdistyksen vuosikokous pidettiin monitoimitalolla 3.2. Paikalla oli 22 kyläläistä. Kokouksen
puheenjohtajana toimi Jaakko Luukkonen ja sihteerinä Nina Marttinen.
Kylähallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Haasto.
Erovuoroiset hallituksen jäsenet Liisa Ali-Mattila, Heini Autti, Kimmo Jalli, Liisa Kernen, Tarmo
Shemeikka ja Juha Uusikartano valittiin uudelleen. Muut hallituksen jäsenet ovat Nina Marttinen, Kari
Räsänen, Susanna Toppinen, Susanna Vanninen ja Ingmar Wessberg.
Varajäsen Ritva Juhantalo valittiin uudelleen ja Kari Vitikainen valittiin uutena. Muut varajäsenet ovat
Seppo Ali-Mattila ja Raimo Mustonen.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Siru Sahramaa ja Jaakko Luukkonen sekä varalle Mervi Räisänen ja
Marja-Leena Malin.
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi Ingmar Wessberg, sihteeriksi Nina
Marttinen, rahastonhoitajaksi Kimmo Jalli, tiedottajaksi Liisa Ali-Mattila.
Talovastaavina toimivat Tapani Haasto ja Ingmar Wessberg, joka oli myös hankevastaava.
Kirjastonhoitaja on Liisa Kernen. Kotisivujen päivittäjänä ja Selkiläisen taittajana toimi Arja Parttimaa.
Nettisivujen uudistamisen työryhmässä olivat Pasi Juhantalo, Timo Kernen, Sirpa Nyman ja Petri Tontti.
Pasi Juhantalo toteutti sivujen uusimisen ja uuden ilmeen.

