Selin kyläyhdistys ry:n vuosikertomus 2017

Talkootyön hienoja tuloksia Selin kylätoiminnassa olivat mm. kekritapahtumaan tehdyt kuljetettava
myllyvankkuri ja arpajaisvoitoksi tehty perinteinen maitolaituri. Lähiruokaa oli runsaasti tarjolla jo
perinteisessä vihanneskärryssä ja usean tuottajan myyntiautossa.

Talkootyötä ja Suomi 100-sinivalkoisia juhlia
Selin kyläyhdistyksen vuosittaisissa tapahtumissa näkyivät vahvasti Suomen juhlavuoden teemat.
Talvella ulkoiltiin yhdessä Halauspuu-metsässä tutustumassa kyläyhdistyksen retkikohteeksi
vuokraamaan mäntyyn. Runsaalle retkeläisjoukolle maistuivat myös nokipannukahvit.
Perinteinen isänpäivälounas tarjoiltiin sinivalkoisin kattauksin ja samoin vietettiin torstaituvan
itsenäisyysjuhlaa. Kahvipöydän joutsenleivoksia kommentoitiin hienommiksi kuin linnassa.
Kahvilatalkoolaiset yllättivät asiakkaansa monipuolisilla erikoisdieetitkin huomioivilla leivonnaisilla.
Kesäkahvilassa sai ensimmäisen työpaikkansa kolme nuorta kunnan avustaessa palkanmaksussa.
Kekritapahtumassa jatkettiin perinteisten työtapojen esittelyä. Muutaman miehen talkooporukka
rakensi vanhan peräkärryn lavalle komeat myllyvankkurit. Edellisvuoden puintinäytöksen
innoittamina jauhatettiin nyt kotitarvemyllyllä puuro- ja leipäjauhoja maistiaisiksi kävijöille. Toinen
talkooporukka ahersi taas upean arpajaisvoiton: perinteisen maitolaiturin voittajan pihan
koristeeksi.
Monitoimitalon kalustoon hankittiin tukevat tuolit ja kyläavustaja kunnosti pöytäkalustoa. Talon
viikkotoiminta jatkui vilkkaana syys- ja talvikauden tarjoten tekemistä ja yhdessä olemista
kaikenikäisille selkiläisille ja lähikylienkin asukkaille. Yhdessä-teema toteutui Selissäkin hyvin.

KIINTEISTÖ JA YMPÄRISTÖ
Monitoimitalon kunnossapidossa olivat apuna kyläavustajat Heini Autti tammikuun loppuun ja UlfJohan Virtanen huhtikuun alusta alkaen. Puutyötaitoinen maalariartesaani Virtanen kunnosti
pöytien ja penkkien pintoja sekä huolehti siivouksesta. Pihatien varrella oleva ilmoitustaulu tuli
myös korjatuksi ja maalatuksi. Myös kyläläisille hän teki korjaustöitä.
Talon kalustoon saatiin hankittua nimekkään ravintolan entiset tukevat käsinojalliset puutuolit
sekä ruokasaliin että saliin yleisötilaisuuksia varten. Toimistotöiden avuksi hankittiin tulostinskanneri.
Matalapaineisilla ilmoilla toisinaan salissa ilmennyttä epämiellyttävän hajun lähdettä yritettiin
selvittää kuvaamalla viemäriputket. Kuvauksessa ei kuitenkaan löytynyt mitään poikkeavaa.
Käyttövesiputkiston kunnostusta suunniteltiin ja työn toteutukseen haettiin Ykkösakseli ry:ltä
hanketukea. Samaan hakuun liitettiin uusien kylmäkalusteiden hankinta. Tukipäätös ja hankkeen
toteutus siirtyivät seuraavaan vuoteen.
Pro Agrialta tilattiin hygieniapassin suoritustilaisuus monitoimitalon ruoanvalmistukseen ja
tarjoiluun osallistuville talkoolaisille. Uusia hygieniapasseja suoritettiin 7 kappaletta.
Keväällä pidettiin talkoot kyläympäristön siistimiseksi keräämällä roskia Selintien ja
Nummenpääntien varsilta. Samalla siivottiin myös monitoimitalon pihapiiriä ja istutettiin kukkia.
Lepsämäntien varteen perustetusta Halauspuu-metsästä adoptoitiin mänty kolmeksi vuodeksi
kyläläisten retkikohteeksi. Laskiaisena retkeiltiin tässä metsikössä ja sen laavulla.
VIIKKOTOIMINTA
Kyläyhdistyksen järjestämän toiminnan lisäksi monitoimitalolla kokoontui viikoittaisia ryhmiä
kunnan, seurakunnan ja järjestöjen toimesta. Vuoden aikana erilaisia säännöllisesti kokoontuvia
ryhmiä oli 10 ja niissä runsaat 120 osallistujaa.
Torstaitupa
Viikoittaiseen torstaitupaan osallistui selkiläisten lisäksi väkeä useasta naapurikylästä. Yhteisen ruokailun
lisäksi oli monenlaista ohjelmaa. Yhteensä torstaitupaan kokoonnuttiin 30 kertaa ja mukana oli keskimäärin
21 osallistujaa ja 3-4 talkoolaista. Säännöllisiä kävijöitä oli 30 ja usein käyviä 20 sekä lisäksi n. 20 kerran pari
osallistuneita.
Joka toinen viikko oli tuolijumppaa ja verenpaineita mitattiin kerran kuukaudessa. Ajankohtaiset asiat
setvittiin keskustellen ja skippopeliä pelattiin usein. Sotainvalidien tukiryhmän vieraillessa esiintyi
nurmijärveläinen Aleksis Kiven tuotannon taitaja Juha Poikela laulaen ja lausuen. Laura Marila esitteli
syksyllä kokoamansa suuren nukkekodin miniatyyrisiä hahmoja ja esineitä. Joulujuhlassa esiintyivät jo tutut
Tiernavaarit.
Kuukauden toisena ja neljäntenä torstaina oli seurakunnan järjestämää ohjelmaa jolloin saatiin usean
kerran kuvaviestejä maailmalta.
Liikuntaryhmät
Maanantaisin kokoontui Dance Fitness tanssiliikuntaryhmä ja torstaisin kunnan liikuntatoimen venyttely- ja
kehonhuoltoryhmä. Lenkkeilijöille oli tarjolla saunomismahdollisuus monitoimitalolla perjantai-iltaisin
naisille ja miehille omine vuoroineen.

Kankaankudontaa
Hiiden Opiston kankaankudonnan ryhmä kokoontui opettajan johdolla tiistai-aamupäivisin, mutta kutojat
tekivät töitänsä muinakin itselleen sopivina aikoina. Selkiläisten lisäksi kutojia kävi useasta muusta kylästä.
4H-kerho
Vihdin 4H-yhdistyksen kokkaus- ja kädentaitokerho kokoontui tiistaisin kooten koululaisia
käytännönläheisiin harrastuksiin. Monitoimitalon keittiössä leivottiin ja muissa tiloissa askarreltiin ja
leikittiin. Kerhon omassa blogissa kerrottiin toiminnasta sanoin ja kuvin.
Perhekahvila
Perjantaiseen perhekahvilaan osallistui lapsia ja vanhempia myös naapurikylistä. Lapsille oli leikkiseuraa
niin sisällä kuin pihan leikkipaikoillakin. Hanketuen avulla rakennetut leikkipaikat saivat näin säännöllistä
käyttöä. Kylän lapsiperheet kävivät leikkimässä niissä muulloinkin.
Kirjasto ja lukupiiri
Kirjaston valikoima sai lisäystä vuoden aikana ja kyläläiset toivat myös aikakausilehtiä toistenkin luettavaksi.
Lainaus toimi omatoimisesti talon aukioloaikoina. Myös elokuvia ja lasten kasetteja tuli lisää lainattavaksi.
Lukupiiri keskusteli kuukausitapaamisissa valitsemistaan kirjoista.
Pyhäkoulu
Seurakunnan pyhäkoulu toimi syyskaudella pienellä, mutta uskollisella joukolla päivän aiheista askarrellen.
Kahvipussiaskartelu
Uusin harrastekerho kokosi kahvipusseista palatekniikalla erilaisia koreja, kasseja ja pannunalusia.
TAPAHTUMAT JA JUHLAT
Vuoden ensimmäiset joululaulut laulettiin perinteisesti loppiaisena joulukauden päätteeksi miesten
lauluryhmä Köörin johdattamana.
Keväisessä puutarhaillassa Haimoon Marttojen kanssa jaettiin monivuotisten kukkien ja kasvisten taimia
sekä tutustuttiin uuteen kompostointitapaan.
Kesäkahvila
avattiin 10.6 osallistumalla Suomen kylätoiminta ry:n valtakunnalliseen Avoin kylä-tapahtumaan. Kylällä
olivat ovet avoinna kuudessa paikassa tutustumista varten: Sohvinkulman vanhan tavaran kauppa, Pisaran
kirpputori, nuorisoseurantalo Seppola, Halauspuu-metsä, Nummiojan metsästysmaja ja Nummitarhan
mehiläistarha. Metsästysmaja kiinnosti erityisesti, koska siellä oli harva aiemmin käynyt.
Kesäkahvila toimi kesä-heinäkuun ajan keskiviikkona iltaisin ja lauantaina iltapäivisin. Työhön palkattiin
kunnan kesäsetelin palkkausavulla 3 tyttöä. Paikalla oli aina myös aikuinen talkoolainen työtä ohjaamassa.
Lähiruokaa oli tarjolla pari kertaa paikallisilta tuottajilta ja kahvilassa lisäksi leivonnaisia.
Kekritapahtuma
kiinnosti taas perinteitä esitellen. Kaksi talkooporukkaa oli ahkeroinut upeat tulokset. toinen perinteisen
maitolaiturin arpajaisvoitoksi ja toinen myllyvankkurit edellisvuoden viljateeman jatkoksi. Vanhalla
kunnostetulla kotitarvemyllyllä jauhettiin puuro- ja leipäjauhoja myös kotiin viemisiksi. Kylän paras-kisa
käytiin ruokaleivän leivonnasta ja paikalla oli myös vanha taikinatiinu, jonka leipäjuuri oli Jaakkimasta.
Kyläyhdistys tilasi 25 kylätoiminnasta kertovaa kuvakirjaa Kotikuusen juurella, jonka aiheena on ruisleivän
leipomisesta virinnyt yhteistyö. Kirjaa myydään kylätapahtumissa.

Isänpäivälounas
Isänpäivää juhlittiin juhlallisin sinivalkoisin kattauksin ja kakunkoristein. Ruokalista oli perinteinen, josta
monet kävijät kiittelivät. Monien salaattien avulla mm. otettiin huomioon myös erityisruokavaliot.
Maksaneita ruokailijoita oli 105 ja lisäksi alle kouluikäiset ja talkoolaiset mukaan lukien yhteensä 130.
Tiedotus
Selkiläinen-kyläkirjeessä kerrottiin kylän tapahtumista ja esiteltiin uusia toimijoita. Kolme kertaa ilmestynyt
kyläkirje jaettiin jokaiseen selkiläiseen talouteen ja vähän naapurikylienkin puolelle.
Nettisivu www.selki.fi ja Facebookin Selki-ryhmä toimivat myös tiedotuskanavina kyläläisille ja muillekin
Selin asioista kiinnostuneille. Paikallislehtien seurapalstat ja toimitukselliset jutut jakoivat myös tietoa.
Selin kyläyhdistys ry
Kyläyhdistyksen vuosikokous pidettiin 5.2 monitoimitalossa. Kokoukseen osallistui 19 kyläläistä. Kokouksen
puheenjohtajana toimi Jaakko Luukkonen, sihteerinä Kari Vitikainen ja pöytäkirjantarkastajina Sirpa Nyman
ja Seppo Ali-Mattila.
Kyläyhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Sirpa Nyman. Erovuoroiset kylähallituksen jäsenet Liisa
Ali-Mattila, Kimmo Jalli, Liisa Kernen, Tarmo Shemeikka ja Juha Uusikartano valittiin uudelleen kaudelle
2017–18. Samoin erovuoroiset varajäsenet Seppo Ali-Mattila ja Jerry Patomeri valittiin uudelleen.
Muut Kylähallituksen jäsenet ovat Tapani Haasto, Minna Malin, Nina Marttinen, Kari Vitikainen, Susanna
Vanninen ja Ingmar Wessberg. Varajäsenet ovat Ritva Juhantalo ja Timo Kernen.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Niina Sahramaa ja Ritva Luukkonen sekä varalle Mikko Toppinen ja MarjaLeena Malin.
Kylähallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin varapuheenjohtajaksi Tapani Haasto, rahastonhoitajaksi
Ingmar Wessberg ja sihteeriksi Kari Vitikainen. Tiedottajaksi nimettiin Liisa Ali-Mattila, nettivastaavaksi Pasi
Juhantalo, somevastaavaksi Sirpa Nyman, kirjastonhoitajaksi ja jäsenkirjuriksi Liisa Kernen ja Selkiläisen
taittajaksi Arja Parttimaa. Talovastaavina jatkavat Tapani Haasto ja Ingmar Wessberg.

