Vuosikertomus 2015

Yhteisen tekemisen iloa isänpäivälounaan
perunateatterissa, joka perinteisesti on ollut miesten osuutena lauantain valmistelupäivänä.

TYÖTELIÄS TOIMINTAVUOSI MONITOIMITALOLLA JA KYLÄLLÄKIN
Monenlaisiin talkoisiin ja tapahtumiin kokoonnuttiin Selissä tänäkin toimintavuonna. Jo perinteisten
isojen kylätapahtumien, kekrin ja isänpäivälounaan, lisäksi pidettiin monitoimitalolla kesäkahvilaa
kahtena päivänä viikossa kesä-heinäkuun ajan. Kyläläisten tapaamispaikaksi tarkoitettu kahvila
kokosikin mukavasti kävijöitä.
Torstaitupa kokoontui viikoittain selkiläisten ja lähikylien eläkeläisten piristykseksi. Nuorisoseurantalon
toimintaa heräteltiin järjestämällä tanssit vanhaan malliin. Monitoimitalolla oli vuoden aikana myös kaksi
talontäyteistä valtakunnallista marsunäyttelyä.
Monitoimitalon ylläpito ja kunnostaminen olivat edelleen kyläyhdistyksen keskeistä toimintaa. Talo
tarjoaa selkiläisten ohella harrastus- ja kokoontumistilaa myös lähikylien asukkaille.
Jumppatilana arkisin toimiva sali maalattiin valoisaksi perhejuhlienkin pitopaikaksi. Kylän tuloteiden
reunamille pystytettiin hauskat portinpielet rajaamaan kyläkeskusta. Lyhyen hiihtokauden vastineeksi
osallistuttiin Kunnossa Kaiken Ikää-liikuntahankkeeseen kutsumalla kyläläisiä viikoittaisille
kävelylenkeille.

KIINTEISTÖ- JA YMPÄRISTÖ
Toimintavuoden aikana maalautettiin salin seinät valoisin värein. Talkootyönä jatkettiin ikkunapuitteiden
korjausta pannuhuoneeseen perustetussa verstastilassa. Asuntojen wc-kalusteet ja vesihanat uusittiin
syksyllä.
Keväällä siivottiin kylällä tienvarsia niin yksityisesti kuin talkoillakin. Kesällä asetettiin kyläteiden
nimikylttien viereen talkoomiesten kokoamat aidanteet kyläkeskustaan tulon merkiksi

VIIKKOTOIMINTA
Kyläyhdistyksen järjestämän toiminnan lisäksi monitoimitalolla kokoontui viikoittaisia ryhmiä kunnan,
seurakunnan ja järjestöjen toimesta. Vuoden aikana eri ryhmiä oli 12 ja niissä yhteensä n.140 eri ikäistä
osallistujaa.
Torstaitupa

Viikoittainen torstaitupa on erityisesti yksinäisille eläkeläisille tärkeä kohtaamispaikka. Vuoden aikana
torstaitupa kokoontui 29 kertaa. Keskimäärin paikalla oli 22 tupalaista ja 3-4 talkoolaista. Yhteensä eri
henkilöitä osallistui 65, joista 34 aktiivisesti ja muut satunnaisemmin.
Sotainvalidien kevätretkeen Torstaitupaan osallistui leskiä ja yhdistyksen johtokuntaa sekä enää yksi
sotainvalidi. Vihdin reserviläiskuoro johtajaan kanttori Ulla Eho-Saario juhlisti tapahtumaa isänmaallisilla
lauluillaan. Vihtijärven tiistaikerho kävi myös keväällä isona ryhmänä vierailemassa. Heidän vetäjänsä
Anu Kuusela lausui ja miniänsä Henna Kuusela lauloi ja laulatti osallistujia.
Perkolan päremökin uutta vaaleata ulkonäköä juhlittiin torstaituvassa syksyllä. Kylänmiehet olivat
mukana talkoilemassa uusia päreitä mökin katteeksi ja Pentti Romo tarjosi kiitokseksi poronkäristystä
sekä kertoi talkootyön vaiheista.
Ruokailun ohella keskustelu ja kuulumisten vaihto ovat torstaituvassa tärkeitä. Fyysistä kuntoa
ylläpidettiin tuolijumpalla, jalkahoitajan hoidoilla ja verenpaineen mittauksin. Vierailijoina esiintyvät
Laululintuset keväällä ja Tiernavaarit joulujuhlassa. Seurakunta toi ohjelmaa kuukausittain.
Liikuntaryhmät Maanantaisin kokoontui Dance-Fitness tanssiliikuntaryhmä, keskiviikkoisin
kevätkaudella 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. Selin kerho palkittiin Suomen parhaana keväällä.
Kerho pitää omaa blogia, jossa kerrotaan kuvin ja sanoin toiminnasta.
Seurakunnan perhekerho kokoontui perjantaisin aamupäivällä lasten ja vanhempien yhteiseen
harrastukseen. Pyhäkoulu toimi sunnuntaisin. Lähetys- ja diakonia-aiheista ohjelmaa oli torstaituvan
yhteydessä.
Peli-iltoja biljardin parissa pidettiin muutaman kerran perjantai-iltaisin.
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.
Kävelyillat aloitettiin syksyllä Kunnossa Kaiken Ikää- liikuntahankkeen innostamana. Hankkeen tuella
hankittiin muutama pari kävelysauvoja patikoijille. Lenkkeilyn jälkeen oli mahdollista saunoa.

TAPAHTUMAT JA JUHLAT
Loppiaisena aloitettiin toimintakausi jo perinteisesti laulamalla Kauneimpia joululauluja. Talven
hiihtokausi kesti kaksi viikkoa, mutta sinä aikana latuja käytettiin ahkerasti. Pyöräretki jakautui kahtia,
lepsämäläiset pyöräilivät kekritapahtumaan ja selkiläiset Lepsämän markkinoille.
Puutarhaillassa toukokuussa vaihdettiin kasveja yhdessä Haimoon Marttojen kanssa. Selkiläinen
agronomi Minna Malin kertoi puutarhan merkityksestä terveelliseen elämään.
Keväällä siivottiin kyläteiden pientareita niin yksityisesti kuin yhteistalkoillakin. Samalla tutkailtiin
kyläteiden liikenteellisiä vaaranpaikkoja. Miehet rakensivat perinteisen mallin mukaisia aidanteita ja
kesällä ne sijoitettiin kylän tuloteille nimikylttien kohdalle merkiksi kyläkeskustaan tulosta.
Karkkilalainen Teatteri Perä hauskutti elokuussa esittämällä osia Lapatossun tarinoista monitoimitalon
pihalla.
Nuorisoseurantalo Seppolan toimintaa heräteltiin järjestämällä siellä tanssit vanhaan malliin.
Keväällä ja joulukuussa monitoimitalo täyttyi marsuista ja niiden kasvattajista, kun siellä pidettiin
Suomen Marsuyhdistyksen valtakunnallinen näyttely.

Valokuidun saaminen Selkiin oli keskustelussa kyläyhdistyksen kokouksissa. Otalampilaisten kanssa
on työryhmä selvitellyt asiaa ja kysellyt muualta kokemuksia.
Kesäkahvila vakiintui osaksi kesän toimintaa. Kesä-heinäkuussa kahvila oli avoinna keskiviikkoiltaisin
ja lauantaina päivisin. Talkoolaisten avuksi palkattiin kaksi nuorta kunnan myöntämien kesäsetelien
avulla. Keskimäärin kävijöitä oli 26. Selkiläisten lisäksi kahvilla kävi ohikulkijoita ja kauempaakin entisiä
kyläläisiä. Tavoite kyläläisten kesäisestä tapaamispaikasta siis toteutui mukavasti.
Kekrijuhla pidettiin syyskuun lopulla monitoimitalolla. Kyläyhdistyksen arpajaisissa oli jo neljännen
kerran päävoittona komea pihamökki, nyt punaisin värein maalattuna. Voittaja Ekku Ahonen lahjoitti
mökin takaisin kyläyhdistykselle ja se huutokaupattiin isänpäivälounaalla. Paikallisten
sadonkorjuutuotteiden ja käsitöiden lisäksi pihalla olivat Hennolan kotileipomon ja Herrakunnan
Lampaan myyntiautot. Nuorille oli työpaja paitojen kuviopainatuksesta ja eniten ääniä saanut palkittiin.
Isänpäivälounas keräsi jälleen suuren määrän ruokailijoita ja kiitoksia maukkaasta tarjoilusta.
Selkiläinen-kyläkirje jaettiin neljä kertaa kylän talouksiin. Nettisivuilla ja paikallislehtien palstoilla
kerrottiin selkiläisistä asioista. Facebookin Selki-ryhmässä tiedotettiin myös toiminnasta ja kyläläiset
keskustelivat ajankohtaisista asioista.
Selin kyläyhdistys ry. Kyläyhdistyksen vuosikokous pidettiin 8.2. Kokoukseen osallistui 26 kyläläistä.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Raimo Mustonen ja sihteerinä Kari Vitikainen. Kylähallituksen
puheenjohtajaksi valittiin edelleen Tapani Haasto. Erovuoroiset hallituksen jäsenet Liisa Ali-Mattila,
Kimmo Jalli, Liisa Kernen, Tarmo Shemeikka ja Juha Uusikartano valittiin uudelleen ja uutena Sirpa
Nyman. Varajäsenet Ritva Juhantalo ja Timo Kernen valittiin uudelleen.
Muut hallituksen jäsenet kaudelle 2015 ovat Tapani Haasto, Nina Marttinen, Kari Vitikainen, Susanna
Toppinen, Susanna Vanninen ja Ingmar Wessberg sekä varajäsenet Seppo Ali-Mattila ja Jerry
Patomeri.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Niina Sahramaa ja Ritva Luukkonen sekä heidän varalleen Mikko
Toppinen 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.

