TOIMINTASUUNNITELMA 2014
Selin kyläyhdistys ry
Selin kyläyhdistys ry toimii selkiläisten ja lähiseudun asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi.
Monitoimitalon kunnossapito ja sen tilojen ja toiminnan kehittäminen monipuolisena
kokoontumispaikkana on keskeinen tehtävä. 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.
Kyläsuunnitelman laatiminen on toimintavuoden tärkein tavoite. Siinä käsitellään laajasti kylän asioita
myös aikaisemmilta ajoilta. Suunnitelma on visio siitä millainen on asukkaiden toiveiden mukainen Selin
kylä ja miten asetetut tavoitteet saavutetaan. Kaikkia kyläläisiä kutsutaan mukaan suunnittelutyöhön
kertomaan omat toiveensa. Kyläsuunnitelmasta keskustellaan vuosikokouksessa, jossa valitaan
ensimmäinen työryhmä Vihdin kylien yhteiseen työpajaan. Työtä jatketaan kyläpalavereissa ja
kyläkyselyn avulla.
Monitoimitalon kunnostamisvuorossa on salin lattia, jonka pintakäsittely pitää uusia. Lisälämmön
tuottajaksi harkitaan lämpöpumpun hankintaa. Ikkunaremonttia jatketaan talkoovoimin korjaamalla ja
maalaamalla puitteita ikkuna kerrallaan.
Kesätoimintaa monitoimitalolla kehitetään kesäkahvilan ja edellisvuonna hanketuella kunnostettujen
leikkipaikkojen avulla.
Kyläyhdistyksen uusia nettisivuja kehitetään edelleen. Kyläläisiä kutsutaan mukaan ideoimaan
sivujen sisältöä kirjoituksin ja valokuvin.
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.
Uusi tanssillinen voimisteluryhmä jatkaa vauhdikasta liikuntaa tarjoten.
Tiistaisin kankaankudonnan piiri toimii Hiiden Opiston ryhmänä. 4H:n luonto- ja kädentaidon kerho
kokoontuu tiistai-iltaisin.
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.
Lukupiiri kokoontuu kuukauden ensimmäisenä torstaina.
Perjantaina järjestää seurakunta kerhotoimintaa lapsille ja vanhemmille. Nuorten liikunta- ja pelikerho
sekä miesten biljardi pyritään aloittamaan uudelleen. Lenkkeilijöille on tarjolla saunamahdollisuus
naisten ja miesten vuoroin.
Lauantaina on tilaa perhejuhlille ja tapahtumille.
Sunnuntaina kokoontuu pyhäkoulu 10 kerran jaksoissa talvella ja syksyllä.

Tapahtumia ja juhlia

Tammikuun lopulle kestänyt lumettomuus esti latujen teon. Laduntekijät ovat kuitenkin valmiina heti,
kun riittävästi lunta saadaan. Latuverkosto ajetaan mahdollisuuksien mukaan entisille reiteille, joten
laduille pääsee useasta paikasta.
Kyläkokous ja kyläyhdistyksen vuosikokous pidetään sunnuntaina 9.2.

Ulkoilutapahtuma järjestetään 2.3. 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 uusituilla nettisivuilla pyritään tehokkaampaan ja monipuoliseen viestintään
kyläläisten kanssa.
Paikallislehtien kanssa tehdään yhteistyötä Selin asioiden kertomisesta laajemmallekin.

