SELKILÄINEN
Tiedote kyläläisille Selin tapahtumista 2/2020

Kotitalli Hersirin Islannin hevosilla, issikoilla, tehdään vaellusratsastuksia lähitienoon maastoissa.
Kuva: Kati Blomqvist

Korona pysäytti Selissäkin

Kerhotoimintaa koronan ehdoilla

Korona hiljensi keväällä kaiken yhteistoiminnan ja
sulki ovia yrityksissä Selissäkin. Asiakaskato näkyi
Kotitalli Hersirissäkin, vaikka toiminta tapahtuukin
ratsailla ulkoilmassa.
-Pidin toimintaa kiinni kevään. Kesällä aloitteli
uudelleen turva(turpa)välit huomioiden, Heidi
Huupponen kertoo. Kesä meni hyvin, mutta
syksyllä taas ollut peruutuksia.

Syksyn kerhot ja kokoontumiset monitoimitalolla aloitellaan koronan asettamien rajoitusten
ehdoilla. Käsidesiä on eteisen pöydällä ja käsienpesusta muistutetaan nuorimpiakin. Kalusteet on aseteltu aikaisempaa väljemmin jne.

Asiakkaat katosivat myös Pisara-kirppikseltä.

Lähiliikuttajan jumpparit aloittavat venyttelyt
11.9. Jumppasaunakin on mahdollinen.

-Pidettiin talo suljettuna ja myös kuntoutettavat
työllistetyt jäivät joksikin aikaa pois, kertoi
Pekka Vauromaa. Tällä hetkellä on jopa
vilkkaampaa kuin parina edellisenä vuonna.

Dokalla työt ovat jatkuneet entiseen tahtiin.
-Toimistossa on tehty etätöitä, mutta varastollahan se ei ole mahdollista kertoi Riitta Oksavirta.

Kudontapiiri, perhekahvila, lukupiiri ja 4Hkerho ovat jo aloittaneet toimintansa..

Torstaitupa aloittaa 24.9 tunnustellen löytyykö
kävijöitä, koska suuri osa tästä joukosta on riskiryhmäläisiä. Kylähallitus päätti pitää torstaitupaa neljä kertaa entisin kellonajoin, nähdäkseen on ruokailuun tarpeeksi tulijoita.
Yhteisin varotoimin pyritään toimintaa
jatkamaan turvallisesti ja kaikkien iloksi.

SADONKORJUUN KEKRI La 3.10.2020
Ulkotapahtumana—lue lisää sisäsivuilta
Kyläkirjeen julkaisija on Selin kyläyhdistys ry. Toimitus Liisa Ali-Mattila Taitto Arja Parttimaa, Minna Malin

Uusi kyläavustaja Ritta on tottunut auttamaan
Selin kyläyhdistyksen uusi kyläavustaja löytyikin läheltä.
Ritta Starodumova on asunut Selissä jo kaksitoista vuotta.
Nyt 2,5-vuotias Oliver pääsi Haimooseen päiväkotiin ja
kotiäiti ryhtyi selkiläisten avustajaksi.
Virolaissyntyinen Ritta tuli äidin mukana Suomeen 13vuotiaana ja kävi täällä peruskoulun loppuun. Vantaalla
asuessaan hän tapasi Jere Shemeikan.
- Se oli sellaista teinirakkautta. Kihloihin mentiin
2007 ja seuravana vuonna tulin Jeren perässä
Selkiin, Ritta kertoi.
Nyt nuoripari rakentaa omakotitaloa metsäiselle tontille
Vekselintien päähän. Ritta sanookin tykkäävänsä asua
maaseudun rauhassa.
Aikaisemmin hän on toiminut henkilökohtaisena avustajana ja lastenhoitajana. Työnsä takia hän on
tottunut auttamiseen. Nyt monitoimitalon töiden lisäksi Ritta on valmis auttamaan selkiläisiä arjen
askareissa.
Kyläyhdistys saa Kylätoiminta ry:n kautta palkanmaksuun palkkatukea. Sieltä myös ohjeistetaan perimään kylän avustettavilta maksua 10 euroa tunnilta. Lisäksi laskutetaan matkakulut.
- Olen valmis avustamaan arkisissa kotitöissä ja hyvä oppimaan. En kuitenkaan halonhakkuuta
haluaisi tehdä, Ritta naurahtaa.
Työtilaukset tehdään suoraan Rittalle puh. 044 9750 283.

Uffe korjaa ikkunoita
Kaksi vuotta sitten kyläavustajana toiminut artesaani-maalari Ulf Virtanen sai
uuden pestin monitoimitalon ikkunoiden korjaajana. Kyläyhdistys saa hänenkin palkkaukseensa palkkatukea ja näin
ikkunaremontti tulee selkiläisille edulliseksi.
Yli satavuotiaat ikkunat on aikoinaan
tehty kunnon puusta, mutta ajan myötä
repsahtaneet. Nyt Uffen käsittelyssä ne
saavat arvoisensa korjauksen. Ikkunat
kuljetetaan Uffen omalle verstaalle, jossa ne saavat perusteellisen käsittelyn.

Kylätietoja Facebookin Selki-ryhmässä
Kun on kysyttävää tai kerrottavaa selkiläisistä asioista, Facebookin Selki-ryhmä on hyvä kanava.
Ryhmä on avoin ja siihen voi liittyä Face-ryhmän sivulta.
Tapahtumista ja kyläyhdistyksen toiminnasta kerrotaan myös nettisivulla www.selki.fi.

SADONKORJUUN KEKRI
SELIN MONITOIMITALON PIHALLA
Lauantaina 3.10.2020 klo 11-15
Myyntipöydillä tarjolla syksyn satoa paikallisilta tuottajilta.
Pihalla makkaraa ja lettuja.
Koronatilanteen vuoksi:
Ikkunamyyntinä kaalikeittoa ja kahvia.
Paikalla myös Dogs´ Delin myyntiauto.
● Maskisuositus kaikille
● Käsihygienia ja turvavälit
● Tulethan vain oireettomana
Autopaikoitus Dokan pysäköintialueella
TERVETULOA SYKSYN SATOJUHLAAN!
Selin kyläyhdistys

Taidetta Selistä Espooseen
Espoon kaupungin taiteilija Vesa-Pekka
Rannikolta tilaama moniosainen taideteos
seisoo koekasattuna Selki-aseman pihalla.
Suurten hitsatusta verkosta koostuvien
kierteisen siipien väliin mahtuu kävelemään.

Perhekahvilassa tavataan
Perjantainen perhekahvila on monen perheen
viikoittainen kohde. Aikuiset saavat rauhassa
kahvitella, kun lapset leikkivät salissa tai isommat pihan leikkipaikoilla. Turvallisin mielin uskalletaan tulla,
kun kaikki huolehtivat siitä ettei nuhaisena lähdetä
liikkeelle.
Toimintaan osallistutaan naapurikylistäkin.
Nummelalainen Viivi Bensid oli ensi kertaa tyttärensä
kanssa selkiläisen Katri Pirneksen kutsumana.
-Selki on mukava yhteisöllinen kylä. Parasta täällä
ovat ihmiset, naapuriapua saa aina tarvitessaan,
Katri kehuu kotikylää. Ja kauniit maisemat saavat
kehuja muiltakin.

Teokseen on käytetty 8 millin ruostumatonta
teräslankaa 10 kilometriä ja verkon kokoamiseen on tarvittu 46 000 pistehitsiä, Selkiaseman Jukka Merta luetteli sujuvasti.
Seuraavaksi se on menossa maalaukseen,
jossa jokainen neljästä siipiosasta saa oman
värinsä.

Monitoimitalon viikko-ohjelma syksy 2020
Selintie 529, 03320 Selki
Kokoontumisissa noudatetaan koronatilanteen mukaisia ohjeita.
Päivä

kello

ohjelma

Tiistai

10.00-12.30

Hiiden Opiston kankaankudonta. Kudonnan perusopetusta.
Opettajana Jaana Korte. Kutomassa voi käydä muinakin aikoina.
Ilmoittautuminen Hiiden Opisto p. 019 369 1498.

17.30-19.00

4H:n kokkaus- kädentaito- ja luontokerho. Ohjaajina Helmi Kupari
ja Fiona Lindfors. Tiedustelut Vihdin 4H-yhdistys p. 040 5804687.

Keskiviikko 17.00-17.30

Rekojakelu parillisilla viikoilla. Tuotteiden tilaukset etukäteen Facebookin
Selki Reko –ryhmän kautta.

Torstai

Torstaitupa, ruokailu ja toimintapäivä kyläläisille. Alkaa 24.9.
Aluksi neljänä torstaina tähän aikaan, että nähdään onko kävijöitä

12.00-15.00

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,
Verenpaineen mittaus pyydettäessä.
Kk:n 2. torstai srk:n lähetyspiiri.
Perjantai

10.00-12.00

Perhekahvila. Lapsille leikkipaikkoja, vanhemmille kahvit.
Mukaan ovat tervetulleita eläkeläisetkin. Vetäjänä Heidi Huupponen
p. 050 3522979 tai heidi@kotitallihersir.net.

17.00-18.30

Lukupiiri kirjoista kiinnostuneille tavallisille lukioille 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. Alkaa 11.9.

19.30-21.30

Jumppasauna. Varaukset
Ingmar Wessberg p. 0400 800136.

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.
Kyläavustaja Ritta Starodumovaa voi tilata avuksi arjen askareisiin puh. 044 9750 283.
Selin kyläyhdistys ry, SELIN MONITOIMITALO, Selintie 529. 03320 Selki
Puheenjohtaja: Tapani Haasto p. 0400 973 847, vpj. Kimmo Jalli p. 040 5208 788.
www.selki.fi
sähköposti: kylayhdistys.selki@gmail.com.
Facebook: ryhmä Selki. (Jos et ole vielä jäsen, pyydä ylläpitäjää liittämään sinut mukaan)

