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SELKIs – maalla on mukavaa, oli tunnuksena toimintavuoden aikana valmistuneen Selin
kyläsuunnitelman työstämisessä. Kyläkyselyn vastauksissa Selki todettiin hyväksi paikaksi asua avaran
maalaismaiseman, rauhallisuuden ja mukavien ihmisten vuoksi.
Selin kyläsuunnitelmaa laadittiin useissa palavereissa niin Selissä kuin Vihdin kyläyhdistysten
yhteisissä työpajoissa. Kyläläisten toiveita kirjattiin lähivuosien toimintasuunnitelmiin.
Kesäkahvila oli monen kyläläisen toivoma ja sellaista pidettiinkin jo talkoovoimin kesä- ja elokuun
keskiviikkoiltoina monitoimitalolla.
Uutta toimintaa oli myös joulumyyjäisten järjestäminen monitoimitalolla. Pikaisesta järjestämisestä
huolimatta niin myyjiä kuin ostajiakin tuli paikalle mukavasti.
Monitoimitalon ylläpito ja kunnostaminen olivat edelleen kyläyhdistyksen keskeistä toimintaa. Talo
tarjoaa selkiläisten ohella harrastus- ja kokoontumistilaa myös lähikylien asukkaille. Talkoovoimin
hoidettu torstaitupa oli entiseen tapaan suosittu eläkeläisten kohtaamispaikka ruokailuineen ja
ohjelmineen. Säännöllisesti kokoontuvia kunnan, seurakunnan ja järjestöjen toimintaryhmiä oli vuoden
aikana 12. Yksittäisiä tapahtumia olivat kyläyhdistyksen tapahtumien lisäksi järjestöjen kokoukset ja
perhejuhlat.

KIINTEISTÖ- JA YMPÄRISTÖ

Toimintavuoden aikana korjattiin salin ja biljardihuoneen ikkunapuitteita ikkuna kerrallaan
pannuhuoneeseen perustetussa verstastilassa. Salin lattia hionta ja maalaus teetettiin ammattilaisella
urakkatyönä.
Toimintavuoden aikana korjattiin salin ja biljardihuoneen ikkunapuitteita ikkuna kerrallaan
pannuhuoneeseen perustetussa verstastilassa. Salin lattia hionta ja maalaus teetettiin ammattilaisella
urakkatyönä.
Edellisen vuoden piharakennuksen ja leikkipaikkojen hanketarkastus oli tammikuussa.
Sähkösopimus tarkistettiin ja uusittiin Fortumin kanssa. Leikkipaikan liukumäkeä täydennettiin ja
korjattiin kesällä. Ulkovalot uusittiin syksyllä liiketunnistimin toimiviksi.
Lämmityksen täydentäjäksi hankittiin saliin ilmalämpöpumppu.

VIIKKOTOIMINTA
Monipuoliseen viikkotoimintaan osallistui n. 150 lasta ja aikuista Selistä ja lähikylistä. Erilaisia ryhmiä
kokoontui säännöllisesti 12.
Torstaitupa. Viikoittainen torstaitupa on erityisesti yksinäisille eläkeläisille tärkeä kohtaamispaikka.
Vuoden aikana torstaitupa kokoontui 28 kertaa. Keskimäärin paikalla oli 20 tupalaista ja 2-3
talkoolaista. Yhteensä eri henkilöitä osallistui 60, joista 35 aktiivisesti ja muut satunnaisemmin.
Sotainvalidit ja seniorileijonat kävivät ryhminä vierailemassa.
Ruokailun ohella keskustelu ja kuulumiset olivat tärkeitä. Fyysistä kuntoa ylläpidettiin tuolijumpalla,
jalkahoitajan hoidoilla ja verenpaineen mittauksin. Kyläsuunnitelman laatimiseen osallistuttiin
miettimällä hyvän kyläyhteisön mallia. Muisteluohjaajan johdolla muisteltiin ja yhdessä laulamisesta
innostuttiin. Nykypäivään kuuluvaa some-koulutustakin saatiin.
Vierailijoina esiintyvät Poliisisoittajat ja Tiernavaarit. Seurakunta toi ohjelmaa kuukausittain.
Liikuntaryhmät. Maanantaisin kokoontui Dance-Fitness tanssiliikuntaryhmä, keskiviikkoisin kunnan
liikuntatoimen ohjaamat lasten temppujumpparyhmät ja torstaisin venyttely- ja kehonhuoltoryhmä.
Hiiden Opiston kankaankutojat kokoontuivat tiistaisin yläkerran kudontaluokassa. Opettaja oli paikalla
tiistaisin aamupäivällä, mutta kankurit kävivät kutomassa muinakin itselleen sopivina aikoina.
4H-yhdistyksen luonto- ja kädentaitokerho kokoontui tiistaisin kooten ala-asteikäisiä käytännönläheisiin
harrastuksiin, mm kokkaamiseen ja askarteluun.
Seurakunnan perhekerho kokoontui perjantaisin aamupäivällä lasten ja vanhempien yhteiseen
harrastukseen. Pyhäkoulu toimi sunnuntaisin talvikautena. Lähetys- ja diakonia-aiheista ohjelmaa oli
torstaituvan yhteydessä.
Peli-iltoja biljardin parissa oli muutaman kerran perjantai-iltaisin. Lenkkisauna oli samoin perjantaisin
tarjolla halukkaille.
Kirjasto ja lukupiiri tarjosivat luettavaa laajasta valikoimasta, joka on esillä monitoimitalon tiloissa.
Kirjamäärä kasvoi taas uusien lahjoitusten myötä. Lainaus toimii omatoimisesti kirjaamalla vihkoon
lainauksensa. Lukupiirissä luettiin ja keskusteltiin ajankohtaisista uusista kirjoista.

TAPAHTUMAT JA JUHLAT
Loppiaisena aloitettiin toimintakausi jo perinteisesti laulamalla Kauneimpia joululauluja.
Kyläkokouksen teemana oli kyläsuunnitelman laatiminen. Vieraiksi oli kutsuttu kunnanjohtaja Sami
Miettinen ja kyläsuunnitelmien tekoa ohjaava kyläasiamies Pirkko Kaskinen.
Lumettoman talven hiihtämiset olivat patikointia ulkoilupäivänä. Ulkoilun ohella keskusteltiin tekeillä
olevasta kyläsuunnitelmasta. Pyöräretki tehtiin syksyllä jälleen lepsämäläisten kanssa. Kahvitusvuoro

oli selkiläisillä monitoimitalossa. Puutarhaillassa toukokuussa vaihdettiin kasveja ja opittiin perennojen
lisäyksestä yhdessä Haimoon Marttojen kanssa.
Siivoustalkoissa haravoitiin monitoimitalon pihaa ja sisällä siivottiin lattiaremontin jälkiä. Kunnan
liikuntatoimen tarjoama perheiden pihakisa latistui sateiseen iltaan. Karkkilalainen Teatteri Perä esitti
marraskuussa Sinikka Nopolan hauskoja monologeja.
Kesäkahvilaa pidettiin talkoovoimin 8 kertaa kesä- ja elokuussa.
Joulumyyjäiset olivat uutta toimintaa ja onnistuivat niin myyjien kuin ostajienkin mielestä.
Kekrijuhla pidettiin nuorisoseurantalo Seppolassa sen 100-vuotisjuhlien merkeissä. Kyläyhdistyksen
arpajaisissa oli jo kolmannen kerran päävoittona komea pihamökki, nyt Seppolan värein maalattuna.
Sadonkorjuutuotteiden myynnin lisäksi osallistujilla oli mahdollisuus merkitä karttaan kylän paras
paikka. Eniten ääniä sai monitoimitalo.
Isänpäivälounas keräsi jälleen suuren määrän ruokailijoita ja kiitoksia maukkaasta tarjoilusta.
Selkiläinen-kyläkirje jaettiin kolme kertaa kylän talouksiin. Nettisivuilla ja paikallislehtien palstoilla
kerrottiin selkiläisistä asioista.
Kyläsuunnitelmaa työstettiin kylähallituksessa ja työryhmässä johon kuuluivat Tapani Haasto, Ingmar
Wessberg, Kari Vitikainen, Liisa Ali-Mattila, Minna Malin, Ritva Juhantalo, Sirpa Nyman, Esko
Jantunen, Liisa Kernen, Timo Kernen ja Sini Sahramaa. Työryhmä osallistui myös Vihdin
kyläyhdistysten yhteisiin työpajoihin ja laati kyläläisille kyselyn tulevaisuuden toiveista. Kyläsuunnitelma
jaettiin kaikkiin kylän talouksiin. Kylän nettisivujen lisäksi suunnitelmat ovat myös Vihdin kunnan
nettisivuilla.
Selin kyläyhdistys ry. Kyläyhdistyksen vuosikokous pidettiin 9.2. Kokoukseen osallistui 28 kyläläistä.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Jaakko Luukkonen ja sihteerinä Ritva Juhantalo. Kylähallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Tapani Haasto. Erovuoroiset hallituksen jäsenet Nina Marttinen, Susanna
Toppinen, Susanna Vanninen ja Ingmar Wessberg valittiin uudelleen ja Kari Räsäsen tilalle Kari
Vitikainen. Varajäsenistä Seppo Ali-Mattila valittiin uudelleen ja Raimo Mustosen tilalle Jerry Patomeri.
Muut hallituksen jäsenet ovat Liisa Ali-Mattila, Heini Autti, Kimmo Jalli, Liisa Kernen, Tarmo Shemeikka
ja Juha Uusikartano. Varajäsenet ovat Ritva Juhantalo ja Timo Kernen. Toiminnantarkastajiksi valittiin
Siru Sahramaa ja Jaakko Luukkonen ja varalle Mervi Räisänen ja Marja-Leena Malin.
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Ingmar Wessberg, sihteeriksi Kari
Vitikainen, rahastonhoitajaksi Kimmo Jalli ja tiedottajaksi Liisa Ali-Mattila. Talovastaaviksi nimettiin
Tapani Haasto ja Ingmar Wessberg, nettivastaavaksi Pasi Juhantalo, jäsensihteeriksi ja
kirjastonhoitajaksi Liisa Kernen sekä Selkiläisen taittajaksi Arja Parttimaa.

