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Selin kyläyhdistys ry:n vuosikertomus 2019

Sadonkorjuun kekristä on tullut suosittu syystapahtuma monitoimitalolla. Lähitienoon tuottajien
myyntipöydiltä on voinut ostaa maistuvaa ja tuoretta lähiruokaa. Sisällä on lisää myyntiä ja
talkookeittiön tarjoomuksia. Kuva: Sirpa Nyman

Lähiruokaa lautaselle ja kauppakassiin
Kyläyhdistyksen päättyneen toimintavuoden aiheita ja tapahtumia selatessa huomaa isojen
tapahtumien liittyvän ruokaan. Isänpäivälounas oli jälleen niin suosittu, että talkookeittiö toimi
äärirajoilla. Syksyinen kekri tarjosi kysyttyä lähiruokaa itse valmistettavaksi.
Lähiruoan kysyntään tuli loppuvuodesta uusi vastaus, kun Selin Reko-ryhmä perustettiin.
Ruokatarvikkeet tulevat suoraan tuottajalta kuluttajalle ennakkotilauksen mukaan kerran
kuukaudessa monitoimitalolla.
Torstaituvassa syödään yhdessä viikoittain talkoolaisten valmistamaa kotiruokaa. Perjantaisessa
perhekahvilassa on toisinaan tarjolla kahvileipien lisäksi keittoakin. 4H-kerholaisetkin leipovat.
Monitoimitalon keittiössä myös Martat ja Maaseutunaiset pitävät kokkauskursseja.
Monitoimitalo on kyläläisille myös kokous- ja juhlapaikka. Seurojen kokousten lisäksi viime vuonna
siellä vietettiin monia perhejuhlia: lastenkutsuja, rippijuhlia, syntymäpäiviä ja muistotilaisuus.
Yhteinen talo on tärkeä niin arkipäivän harrastuksiin kuin juhlahetkiinkin.
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KIINTEISTÖ JA YMPÄRISTÖ
Monitoimitalo tarjoaa tilat ja toimintaympäristön selkiläisille ja lähikylienkin asukkaille. Siksi se
onkin kyläyhdistyksen keskeinen toimintakohde. Iso vanha talo vaatii jatkuvaa huolenpitoa ja
vuosittain ainakin pieniä korjauksia.
Sateinen syksy aiheutti kosteusongelmia monitoimitalon vintillä. Pienet lapetikkaiden aiheuttamat
vuotokohdat saatiin paikattua ja märät eristevillat poistettiin imuauton avulla. Katon tarkempi
tarkastus tehdään tulevana keväänä.
Talon kunnossapidossa ovat olleet apuna kyläavustajat, joita on saatu töihin palkkatuen avulla
Suomen kylät ry:n välityksellä.
Teemu Tuunaisen työkausi päättyi huhtikuun lopulla. Uudeksi kyläavustajaksi saatiin
kiinteistönhoitokurssin käynyt koneistaja Veikko Keränen.
Monitoimitalolla työskentelyn lisäksi kyläavustajat käyvät tilausten mukaan avustamassa myös
kyläläisiä.
Latuja hiihtäjille
Tammikuun pyryt kasvattivat kinoksia ja mahdollistivat latureitistön avaamisen. Hiihtokausi jäi
lyhyeksi, mutta hiihtäjien merkintöjä reitin varrella olleeseen vihkoon kertyi silti 200.
Uusi latukelkka todettiin tarpeelliseksi ja koska tarjolle löytyi hyvä käytetty moottorikelkka, sen
ostoa varten anottiin Ykkösakseli ry:ltä hankeavustusta. Hanke hyväksyttiin joulukuussa, mutta
osto jäi seuraavan vuoden puolelle.
Keväällä pidettiin siivoustalkoot monitoimitalon pihalla ja kyläteiden varsilla. Talkoolaiset saivat
palkkiokseen ostolapun kylän burgeriautolle.
Kesäkahvila
Monitoimitalolla pidettiin jälleen kesäkahvilaa kesä-heinäkuussa keskiviikkoiltaisin ja lauantaina
iltapäivisin. Kahvilaan palkattiin kolme nuorta kunnan tarjoaman kesäsetelin avulla. Heidän
kanssaan toimi kuusi aikuista talkoolaista vuorotellen.
Kahvilan avajaispäivänä vietettiin Suomen kylät ry:n organisoimaa Avoimet kylät-tapahtumaa.
Uudenmaan Kylät ry puolestaan järjesti Kyläralli-tapahtuman, jossa joukkueet kiersivät kyliä ja
tapahtumapaikoissa ratkoivat tehtäviä. Selin monitoimitalon aitta oli yksi kyläkohteista ja siellä
tehtävänä oli kirjoittaa runo Selistä.
Lähiruokaa Selki Rekosta
Useiden kyläläisten toiveesta saada lähiruoan ostopaikka monitoimitalolle toteutui loppuvuodesta,
kun perustettiin Selki Reko-ryhmä. Siihen liittyi lähes 200 jäsentä ja tuottajiakin jo alkuun 17.
Rekon tuottajat ilmoittavat Facebookissa myymistään tuotteista ja ostajat tekevät tilauksensa
siellä. Selissä on kerran kuukaudessa jakopäivä, jolloin myyjät tulevat paikalle ja ostajat hakevat ja
maksavat tilauksensa. Elintarvikkeiden lisäksi tarjolla voi olla myös itsetehtyjä käsitöitä.
Rekon lisäksi lähiruokaa on ollut tarjolla kesäkahvilan yhteydessä ja kekri-tapahtumassa. Kylän
burgeriautonkin suosittuja herkkuja on saanut ostaa useaan kertaan vuoden aikana.
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VIIKKOTOIMINTA
Monitoimitalon tiloissa kokoontui viikoittain seitsemän ryhmää, joihin osallistui n. 120 eri-ikäistä,
”vauvasta vaariin” kävijää. Lisäksi oli lukuisa määrä yksittäisiä tapahtumia kokouksista juhliin.
Pihalle rakennetut leikkipaikat olivat nekin kyläläisten ahkerassa käytössä.
Selkiläisten lisäksi toimintaan osallistui väkeä useista lähikylistä ja taajamista saakka.
Monipuolinen toiminta ja hyvin hoidetut ja varustellut tilat ovat saaneet harrastajat liikkeelle.
Torstaitupa
Torstaituvassa käytiin hieman edellisvuotta enemmän. Tupakertoja oli yhteensä 29 ja kävijöitä
keskimäärin 22. Kaikkiaan eri henkilöitä osallistui vuoden mittaan n. 60. Keittiötalkoolaisia oli
vuorossa 3-4 ja kaksi uuttakin liittyi joukkoon.
Ruokailun lisäksi keskustelu ja kuulumisten vaihto olivat tärkeitä. Joka toinen viikko oli
tuolijumppaa ja toisinaan myös verenpaineen mittausta. Seurakunta järjesti ohjelmaa kaksi kertaa
kuukaudessa. Ryhmä kirkkokuorolaisia kävi laulattamassa kolme kertaa.
Sotainvalidien tukiryhmä ja veteraanit vierailivat jo perinteisesti keväällä isolla porukalla.
Torstaituvan joulunviettoa säestivät muusikot Anna ja Arto Vuorela.
Perhekahvila
Perjantaina aamupäivisin kokoontuneessa perhekahvilassa pikkulapsiperheet tapasivat toisiaan ja
lapset leikkivät sisällä ja pihalla toistensa kanssa. Kahvilaan kutsuttiin mukaan myös eläkeläisiä ja
muutamia osallistui säännöllisesti.
Perhekahvilaa pidettiin vuoden aikana 37 kertaa ja joukko kasvoi alkuvuoden runsaasta
kymmenestä loppuvuoden yli kahteenkymmeneen osallistujaan.
Kirjasto ja lukupiiri
Monitoimitalon eteiseen ja biljardihuoneeseen on kertynyt runsas ja monipuolinen valikoima
kirjallisuutta ja kasetteja vanhaa ja uutta tuotantoa lapsille ja aikuisille.
Kirjojen lainaus tapahtuu omatoimisesti. Lainattavat ja palautettavat kirjat merkitään eteisen
pöydällä olevaan vihkoon. Kirjoihin pääsee tutustumaan ovien ollessa auki talon toiminta-aikoina.
Lukupiiri kokoontui keskustelemaan kirjoista kerran kuukaudessa, syksystä alkaen perjantaiiltaisin.
Liikuntaryhmät
Kunnan liikuntatoimen organisoima venyttely- ja kehonhuoltoryhmä kokoontui talvikauden
torstaisin ja syksystä alkaen perjantai-iltaisin. Dance-Fitness-tanssiliikuntaryhmä toimi talvikauden
ajan maanantaisin. Loppuvuodesta aloitti Asahi-terveysliikuntaa harrastava ryhmä keskiviikkoisin.
Kankaankudonta
Hiiden opiston kankaankudonnan ryhmä opiskeli yläkerran kudontaluokassa opettajan johdolla
tiistaina aamupäivisin. Kutojat kävivät tekemässä töitään viikon mittaan omien aikataulujensa
mukaan.

4

4H-kerho
Vihdin 4H-yhdistyksen kokkaus- ja kädentaitokerho koululaisille kokoontui tiistai-iltaisin nuorten
ohjaajiensa kanssa leipomaan ja askartelemaan.
TAPAHTUMIA
Vuoden ensimmäiset joululaulut laulettiin perinteisesti edellisen joulukauden päättäjäisiksi
Kauneimmat joululaulut-sarjassa kanttori Elina Pikkuhookanan johdolla. Laulajia oli mukana 40.
Puutarhaillassa Haimoon Marttojen kanssa vaihdettiin kasvattajien kesken perennantaimia ja
kahvittelun jälkeen keskusteltiin hyönteisistä puutarhassa.
Äitienpäivän kunniaksi Dogs`n Delin burgeriauto parkkeerasi monitoimitalon pihalle tarjoten
ruokaisaa syötävää ja jälkiruoaksi täytekakkukahvit sisällä talossa.
Kekritapahtuma
Sadonkorjuun syksyinen tapahtuma oli lähiruoan monipuolinen kattaus juureksista mehuihin.
Syksyn satoa tarjottiin myös keittiöstä keittona ja puurona, ja tietysti pullakahvit myös. Pihalla
miehet paistoivat lisäksi makkaraa ja lettuja. Myllyvankkurikin oli paikalla.
Uusi kunnanjohtaja Erkki Eerola vieraili kekrissä kertoen ajankohtaisista asioista kunnan taloudessa
sekä maankäytössä. Kyläläiset saivat kysyä heitä huolettavista asioista. Eniten harmittivat
kyläteiden huono kunto ja rakennuslupien huono saatavuus.
Kyläkisan aiheena oli itse neulotut villasukat. Niitä kertyi värikäs pöydällinen, joista yleisö äänesti
suosikikseen Vuokko Mansikka-Pönnin neuleen. Arpajaisvoittona oli toistamiseen talkootyönä
kierrätysmateriaalista tehty pihavaja.
Isänpäivälounas
Isänpäivälounaan osallistujamäärässä jäätiin vain vähäisen edellisvuoden ennätyksestä. Nyt
osallistujia oli 144. Ruokalistalla oli runsaasti kasviksia, mutta myös kinkkua ja mureketta sekä
graavilohta. Täytekakun rinnalla tarjotut pikkuherkut maistuivat jälkiruokana.
Lounaan valmistelukaava on jo vakio: keskiviikkona miehet kuorivat ja paloittelevat lantut, jotka
torstaituvassa keitetään ja perjantaina paistetaan. Lauantaina on perunateatteri eteisessä ja
keittiössä paistetaan liharuokia ja valmistellaan salaatteja.
Puuhassa on mukana toistakymmentä talkoolaista ja taas ilahduttavasti nuoriakin kokkaajia.
Ensimmäinen isänpäivälounas tarjoiltiin v. 1991, joten ensi vuonna on edessä 30. kattaus. Nuorten
kerholaisten aloittama perinne on jatkunut kyläyhdistyksen voimin. Juhlalounaan valmistajaksi
lupautui jo iso joukko nyt nelikymppisiä alkuperäisiä kokkaajia.
Tiedotus
Selkiläinen-kyläkirje ilmestyi kolme kertaa tiedottaen kyläläisille selkiläisistä asioista ja
tapahtumista. Sen painos 350 kpl jaettiin kylän joka talouteen ja vähän naapurienkin puolelle
talkoilla ja kyläavustajan toimesta.
Nettisivu www.selki.fi ja Facebookin Selki-ryhmä toimivat myös tiedotuskanavina ja keskustelun
herättäjinä kyläläisten kesken. Nettisivujen uudistamisesta keskusteltiin työryhmässä. Yksi
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jäsenistä lähetetään kurssille perehtymään sivujen kehittämiseen ja toistenkin kouluttamiseen
tähän työhön.
Paikallislehtien järjestöpalstat ja toimitukselliset jutut jakoivat tietoa laajemmallekin.
Selin kyläyhdistys ry
Kyläyhdistyksen vuosikokous pidettiin monitoimitalolla 10.2. Kokouksen puheenjohtajana toimi
Jaakko Luukkonen, sihteerinä Kari Vitikainen ja pöytäkirjantarkastajina Tero Sahramaa ja Katija
Sepponen.
Kyläyhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Sirpa Nyman. Erovuoroiset hallituksen
jäsenet Liisa Ali-Mattila, Kimmo Jalli, Liisa Kernen, Sirpa Nyman ja Tarmo Shemeikka valittiin
jatkamaan ja uutena valittiin Aki Martinkauppi.
Varajäseniksi uusina valittiin Katija Sepponen ja Timo Peltoniemi.
Muut hallituksen jäsenet ovat Tapani Haasto, Minna Malin, Nina Marttinen, Maarit Rautio, Kari
Vitikainen ja Ingmar Wessberg. Varajäsenet ovat Ritva Juhantalo ja Timo Kernen.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Niina Sahramaa ja Ritva Luukkonen ja heidän varalleen Mikko
Toppinen ja Marja-Leena Malin.
Kylähallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin varapuheenjohtajaksi jatkamaan Tapani Haasto,
sihteeriksi Kari Vitikainen sekä rahastonhoitajaksi Ingmar Wessberg. Tiedottajaksi nimettiin
edelleen Liisa Ali-Mattila, kirjastonhoitaja/jäsensihteeriksi Liisa Kernen, someasioiden hoitajaksi
Sirpa Nyman ja Selkiläisen taittajaksi Arja Parttimaa.
Talovastaavina toimivat Ingmar Wessberg, Tarmo Shemeikka ja Tapani Haasto.

