SELKILÄINEN
Tiedote kyläläisille Selin tapahtumista 1/2020

Torstaituvan talkookeittiö sai uusia apulaisia viime viikolla. Tulevaisuuden tekijät Sakari Huupponen ja Sofia Toppinen
tulivat kysymään voisivatko he auttaa. Leipäkorin täyttöä seurasivat taustalla Ritva Juhantalo ja Ingmar Wessberg.

Kutsu vuosikokoukseen
Selkiläisten kyläpäivä sunnuntaina 9.2.2020
Selin monitoimitalolla Selintie 529
klo 14 Selin kyläyhdistys ry:n vuosikokous
Teemana ympäristö ja kyläsuunnitelman päivitys
Sääntömääräiset asiat:
vuosikertomus ja tilinpäätös
toimintasuunnitelma ja talousarvio
henkilövalinnat hallitukseen

Kaikki kyläläiset
ovat tervetulleita kokoukseen ja monitoimitalon tapahtumiin.
Jäseneksi voi myös
liittyä. Jäsenmaksua ei
ole,
kirjattuna jäsenenä saa
alennusta tilavuokrasta
esim. perhejuhlissa.

Kahvia, piirakkaa ja pullaa
Tervetuloa!

Selin Nuorisoseuran vuosikokous
Perjantaina 14.2 klo 18 monitoimitalon biljardihuoneessa.
Esityslistalla sääntömääräiset asiat ja Seppolan huoltotoimet
Tervetuloa!

Kylätoimintaa ja tapahtumia sisäsivuilla
Kyläkirjeen julkaisija on Selin kyläyhdistys ry. Toimitus Liisa Ali-Mattila Taitto Arja Parttimaa, Minna Malin

Työttömälle työtä: Selkiin uusi kyläavustaja
Kyläavustaja Veikko Keräsen vuoden pesti päättyy huhtikuun lopussa. Uutta kyläavustajaa etsitään
nyt toukokuun alusta alkavaan vuoden työjaksoon. Kyläavustajan tehtäviin kuuluu ensisijaisesti
monitoimitalon siivous- ja järjestelytyöt, kesäkahvilassa ja kylätapahtumissa avustaminen.
Kyläavustaja käy myös tilausten mukaan avustamassa kyläläisiä erilaisissa arkisissa askareissa.
Työtehtäviä voidaan sopia myös tehtävään valitun henkilön koulutuksen ja osaamisen mukaan.
Suomen kylätoiminta ry:n kautta palkanmaksuun haettava palkkatuki edellyttää, että hakija on
ollut kaksi vuotta työttömänä Kelan tukien varassa. Viikkotyöaika näin työllistetyllä on 26 tuntia.
Kyläavustajan tehtävästä kiinnostuneet voivat lähettää hakemuksensa 1.3 mennessä sähköpostilla
kylayhdistys.selki@gmail.com tai osoitteeseen Selin kyläyhdistys ry Selintie 529, 03320 Selki. Kyselyihin vastaa Ingmar Wessberg puh. 0400 800 136.

Kesäkahvila kutsuu nuoria työhön
Selin kyläyhdistys palkkaa taas ensi kesäksi 15–18-vuotiaita nuoria
monitoimitalon kesäkahvilaan. Kesäkahvila toimii kesä-heinäkuussa
1-2 kertaa viikossa. Vihdin kunta myöntää entiseen tapaan työnantajalle
kesäsetelin palkkauksen tukemiseen.
Nuoren työaika on vähintään 10 työpäivää ja 50 tuntia joten samaan aikaan voi tehdä jotain muutakin
työtä tai vapaa-aikaakin jää reilusti. Kahvilatyöhön kuuluu myytävien leivonnaisten valmistus, kahvilatilan kunnostus ja siivous sekä asiakaspalvelu. Nuorten mukana ohjaamassa on aina aikuinen talkoolainen.
Nuorten on itse etsittävä työpaikka ja otettava yhteys työnantajaan. Työhakemus lähetetään
15.2 mennessä sähköpostilla kylayhdistys.selki@gmail.com tai postitse Selin kyläyhdistys Selintie 529,
03320 Selki. Lisätietoja antaa Liisa Ali-Mattila puh. 0400 798 229.

Asahi-liikunta uutta monitoimitalolla
Perjantaisen venyttelyjumpan lisäksi monitoimitalolla on
nyt tarjolla Asahi-terveysliikuntaa. Siippoolainen Tiina Ripatti on perustanut toiminimen Kunnon nainen ja opiskellut tämän liikuntamuodon ohjaajaksi entisen liikuntakoulutuksensa lisäksi.
Asahi-liikuntamuoto on kehitetty Suomessa ja ohjelma
seuraa länsimaisen lääketieteen käsitystä liikunnalla saatavista terveyshyödyistä. Liikkeet tehdään hitaassa tempossa hengityksen tahdissa. Se sopii kaikenikäisille ylläpitämään ja kehittämään hyvinvointia.
Tunnin kestävään liikuntaan voi osallistua keskiviikkoisin
klo 18.30. Illasta peritään 10 euron kertamaksu. Lisätietoja voi kysyä Tiina Ripatilta puh. 040 720 3656 tai sähköpostilla tiina@kunnon-nainen.fi.

Vihdin seurakunnan kylätapahtuma

Selin kinkerit
sunnuntaina 22.3 klo 16.00

Selin monitoimitalolla Selintie 529
Mukana pastori Matti Helimäki ja
kirkkokuorolainen Hellevi Lohikari
Vuoden kinkeriaiheena: Tanssi ja ilo

Lähiruokaa monitoimitalolta
Lähiruokaa haluaville selkiläisille on perustettu Facebookiin
Selki Reko-ryhmä, jonka kautta tilataan etukäteen tuottajilta tarjolla olevia tuotteita (mm. kasviksia, juureksia, olkipossua jne.).
Kerran kuukaudessa keskiviikkoiltana tuottajat tuovat tilaukset
monitoimitalon pihalle, josta ostaja hakee ja maksaa ne.
Reko on kaupankäyntiä tuottajalta suoraan kuluttajalle ilman välikäsiä. Tuottajat kiertävät sovituissa myyntipisteissä jakamassa
lähellä tuotettua tuoretta ruokaa ja käsityöläiset omia tuotteitaan. Selki Reko-ryhmän ylläpitäjiä on kolme: Heidi Huupponen
etsii ja valitsee tuottajat, Sirpa Nyman ja Katri Pirnes toimivat
muissa tehtävissä.

Ostajien pitää liittyä Selki Rekoon ryhmän sivulla Facebookissa,
jossa liittyminen hyväksytään. Selki Rekoon liittyi jo viime vuoden
puolella lähes 200 ostamisesta kiinnostunutta ja myyjiä tuli mukaan 17. Rekon ideana on, että myyjät kiertävät sovittuja reittejä
saman iltana useassa paikassa. Uusia myyjiä etsitään vielä mukaan.
Tuottajat ilmoittavat myytävät tuotteensa Fb:n Helmijako Selki Reko ryhmässä n. viikkoa aikaisemmin.
Tuotteista kerrotaan pakkauskoot ja hinta sekä maksutapa. Ostajat valitsevat haluamansa ja kirjaavat
ne tuottajan ilmoituksen alle. Tilatessa kannattaa huomioida, että myyjä voi edellyttää useaa tilausta
tullakseen paikalle.
Seuraava jakopäivä, Helmijako, on keskiviikkona 12.2 klo 18. Paikalle ei kannata tulla norkoilemaan ostettavaa, koska myyjillä on mukana vain tilausten verran tavaraa.

Kurkelantien tasoristeystä
uhkaa sulkeminen
Väylävirasto suunnittelee Hanko-Hyvinkääradan turvallisuuden parantamista. Siinä yhteydessä tarkastellaan tasoristeysten tilannetta.
Kurkelantien tasoristeyksen ongelmana on tieliittymien suunta. Tielinjan pitäisi kulkea kohtisuoraan rataa päin, jotta näkyvyys paranisi.
Väylävirastoon on lähetetty kahtalaisia huomautuksia tiekunnalta ja osakkailta. Osa vastustaa
muutoksia, monet vaativat tasoristeyksen säilyttämistä ja Kurkelantien läpiajon sallimista.
Vihdin kuntastrategiassa kaavaillaan Hankoradalle myös henkilöliikennettä. Tasoristeysten
parantaminen on osa radan sähköistyssuunnitelmaa.
Väyläviraston esitys Hankoradan turvallisuustoimenpiteistä tulee nähtäville maaliskuussa viraston nettisivuille. Sen jälkeen on vielä mahdollista tyytymättömien valittaa.

Selki harmaa kulttuurikylä?
Vihdin kunnan strategisessa yleiskaavasuunnitelmassa on määritelty mm. eri kylien painoarvot
maankäytön suunnittelussa. Asuminen ja palvelut
keskitetään taajamiin ja kylät on jaettu kasvukyliin
ja kulttuurikyliin. Kasvukyliä ovat Olkkala, Haimoo,
Tervalampi, Vihtijärvi ja Jokikunta-Vanjärvi.
Selki, Herrakunta ja Irjala ovat strategiakartassa
kulttuurikyliä ja harmaata aluetta. Niille ehdotetaan
omien vahvuuksien mukaista kyläbrändäystä ja
asukkaiden kanssa laadittavaa kyläsuunnitelmaa,
joka olisi vapaamuotoinen suunnitelma kylän tulevan kehityksen ohjaamiseksi.
Selistä on strategiassa todettu taaja rakenne, viimeaikainen väestönkasvu ja teollisuus. Nekin ovat asioita, joita monessa kylässä ei ole. Kyläyhdistyksen
puheenjohtaja Sirpa Nyman kirjoitti yhdistyksen
antamassa lausunnossa Selin yrityksistä, nuorisoseurantalosta, monitoimitalosta ja sen vilkkaasta
toiminnasta. Todeten lopuksi, että kaikki tämä toiminta on saatu aikaiseksi ilman kunnan apua.

Monitoimitalon viikko-ohjelma talvi 2020
Selintie 529, 03320 Selki
Päivä

kello

Maanantai
Tiistai

ohjelma
Varattavissa kokous- ym. tapahtumiin

10.00-12.30

17.30-19.00

Hiiden Opiston kankaankudonta. Kudonnan perusopetusta.
Opettajana Jaana Korte. Kutomassa voi käydä muinakin aikoina.
Ilmoittautuminen Hiiden Opisto p. 019 369 1498.
4H:n kokkaus- ja kädentaitokerho. Ohjaajina Heidi Kupari ja Inka
Kettunen. Tiedustelut Vihdin 4H-yhdistys p. 09-2247737.

Keskiviikko 18.30-19.30

Asahi-terveysliikuntaa. Hidastempoista ja pehmeäliikkeistä kai
ken tasoisille liikkujille. Tmi Kunnon Nainen, Tiina Ripatti. 10 € ilta.
Tiedustelut puh.040 720 3656 tai tiina@kunnon-nainen.fi

Torstai

Torstaitupa, ruokailu ja toimintapäivä kyläläisille.
Eläkeläiset, talkoolaiset ja opiskelijat 6 euroa, muut 7 euroa
Ilmoittautumiset ja kyselyt Liisa Ali-Mattila p. 0400 798229
Kk:n 1. 3. ja 5. torstai tuolijumppaa, ohj. Maisa Selimäki,
sekä askartelua tai muuta toiminnallista ohjelmaa.
Kk:n 2. torstai srk:n lähetyspiiri ja verenpaineen mittaus.
Kk:n 4. torstai srk:n kyläkerho.

Perjantai

12.00-15.00

10.00-12.00

Perhekahvila. Lapsille leikkipaikkoja, vanhemmille kahvit.
Mukaan ovat tervetulleita eläkeläisetkin. Vetäjänä Heidi Huupponen
p. 0503 522979 tai heidi@kotitallihersir.net.

17.00-18.30

Lukupiiri, kk:n 1. perjantai. Keskustellaan yhdessä valituista ja lue
tuista kirjoista. Liisa Kernen p. 0500 894334.

18.30-19.30

Venyttely- ja kehonhuoltojumppa, ohjaajana lähiliikuttaja Ekku
Ahonen. Tiedustelut p. 040 532 6938.

19.30-21.30

Jumppasauna. Varaukset
Ingmar Wessberg p. 0400 800 136.

Sunnuntai 13.00-17.00

Kädentaidon työpajoja keväällä toivotuista aiheista. Ohjaajana
Maarit Rautio. Kyselyt ja ilmoittautumiset Maaritille, joka kutsuu
kiinnostuneet kokoon. Puh. 040 8626915 tai sähköposti
Ingamara24@gmail.com

Monitoimitalon tiloja voi varata kokouksiin ja juhliin yms. Kyselyt p. 044 040 3320 tai
sähköpostilla kylayhdistys.selki@gmail.com
Kirjastosta voi lainata omatoimisesti kirjoja ja dvd-levyjä talon aukioloaikoina. Lainaukset
merkitään eteisen pöydällä olevaan vihkoon. Tiedustelut Liisa Kernen puh. 0500 894 334.

Selin kyläyhdistys ry, SELIN MONITOIMITALO, Selintie 529. 03320 Selki
www.selki.fi
sähköposti: kylayhdistys.selki@gmail.com.
Facebook: ryhmä Selki. (Jos et ole vielä jäsen, pyydä ylläpitäjää liittämään sinut mukaan)

