
Tiedote kyläläisille Selin tapahtumista 1/2021 

Monitoimitalon syksyllä saatuja aikuisten ulkoliikuntavälineitä kokeilemassa Tontin perhe, Sirkka Leppänen,  
Petri ja Sade, Jimi ja Lucas. Telineet on tarkoitettu yli 15-vuotiaille ja niissä on opasteet käyttäjille.  

Kutsu kyläkokoukseen! 

Rajoitusten vuoksi kesäaikaan siirtynyt  

Selin kyläyhdistys ry:n vuosikokous  

pidetään keskiviikkona 9.6 klo 18  

Selin monitoimitalolla (Selintie 529) 

Tutkaillaan mennyttä ja tulevaa toimintaa,  

joten sinunkin mielipiteesi on tärkeä. 

Sääntömääräisinä asioina käsitellään:  

vuosikertomus ja tilinpäätös, toiminta-

suunnitelma ja talousarvio, henkilövalinnat  

hallitukseen ja tehtäviin. 

Kesäkahvilan tarjoamana pullakahvit. 

Tervetuloa! 

Kesäkahvila avautuu! 

Monitoimitalolla toimivan kesäkahvilan  

kausi alkaa 26.5 . 

Keskiviikkoisin klo 16 – 19.30 on tarjolla  

keittoruokaa ja makea leivonnainen kahvin  

kera.  

Myös jäätelöä ja virvokkeita saa. 

Ruokailla voi sisällä tai ulkona tai ostaa tuotteet 

mukaan kotiin. 

Kyläyhdistys työllistää näin  kolme selkiläistä 

nuorta. 

Sisäsivulla ruokalista ja lisätietoa kahvilasta.  

Tervetuloa! 

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) 

 SELKILÄINEN 

http://www.selki.fi
mailto:kylayhdistys.selki@gmail.com


                     Selin kirpputori 40 vuotta 

 
   Viisi miljoonaa kiloa käytettyjä vaatteita ja lumppuja  
virtasi 40 vuotta sitten junavaunuittain Selkiin. Pauli  
Rantasen ideoima keräys alkoi ryminällä ja täytti  
Makrotalolta tyhjiksi jääneet teollisuushallit.  

Pauli Rantanen oli mukana Vapaa ulkolähetys ry:n  
kirpputorilla Helsingissä ja ryhtyi kampanjoimaan eri  
puolilla Suomea vaatekeräyksen toteuttamiseksi.  
Kirpputoreja ei silloin ollut montaa. 

   -Innostus oli suuri. Ideana oli huonon keinokuituisen 
   vaatteen vieminen Tervakosken kattohuopatehtaalle, 
   puuvillasta piti valmistaa konepyyhettä ja villasta  
   katastrofihuopia. Paremmat vaatteet lajiteltaisiin   
   myytäviksi kirpputoreilla, Lea  Rantanen kertoo. 

   -Etsittiin sopivaa paikkaa ja täältä Selistä löytyi tyhjäksi jäänyt talotehdas. 

50 kirpputoria sai tavaraa Selistä 

Vaatteiden myötä tuli suuri joukko talkoolaisiakin. Nopeasti perustettiin 50 kirpputoria eri puolelle  
Suomea myymään Selissä lajiteltua tavaraa. Uusiotuotteiden valmistajaksi perustettiin Rejtex Oy.  
Villaisesta materiaalista tehtiin huopien lisäksi puutarhoihin alusmattoja ja öljyntorjuntamattoja. 

Huovat olivat tarpeen moneen hätäapuun. Lea on kerännyt kansioon lehtileikkeitä, joista yhdessä  
kerrotaan 16 000 huovan lennättämisestä Etiopiaan, jonka vuorilla kylmässä paleltuneet ihmiset saivat 
niistä lämpöä. 

Alkuvuosien jälkeen Vapaa ulkolähetys irtautui v. 1989 Selistä ja tilalle perustettiin Uuden Kasvun  
yhdistys jatkamaan työtä. Työssä oli mukana myös päihdekuntoutujia. 

Samaria rf Porvoosta tuli jatkamaan työtä v. 2010. Selkiläinen Pekka Vauromaa kutsuttiin 2015 Selin  
yksikön esimieheksi.  

Nykyisin Selin kirpputori on Pisara ry:n itsenäistä toimintaa jatkaen samoin suuntaviivoin kuin edeltäjät-
kin. Kuntouttavassa työtoiminnassa on nykyisin 15 henkilöä, vapaaehtoisia työntekijöitä on kaksi ja kak-
si palkattua työntekijää. 

   -Kahtena viime vuotena toiminta on vilkastunut aiemman notkahduksen jälkeen. Huonekalumyynni 
   osuus on kasvanut korjaustoiminnan alkamisen jälkeen. Kukkamyynnissä ostajia on nyt aikaisemmin 
   keväällä liikkeellä, Pekka Vauromaa kertoo. 

 Alun perin vuoden virkavapaalle Selkiin tullut Lea Rantanen hymyilee tyytyväisenä 40 vuoden jälkeen. 
            Kirpputorin kiinteistössä asuessaan hän seuraa edelleen aktiivisesti tuttua toimintaa. 

Kirpputorin monipuolisen tarjonnan keskellä nykyiset 

toiminnan vetäjät Arja Parttimaa ja Pekka Vauromaa 

sekä alkuvaiheiden veteraani Lea Rantanen. 

Elämän eväät – 40 vuotta kirpputoria Selissä 

Tapahtumapäivä Pisara-kirppiksellä lauantaina 19.6 klo 10–15 

Muurinpohjalettuja, grillausta, kakkukahvit, tarjouksia… 

JUKKA LEPPILAMPI musisoi klo 13.00 



 Lähiruokaa monitoimitalolta 

Reko-jakelu parillisten viikkojen  

keskiviikkoina klo 17.00-17.30 . 

Tuotteiden tilaukset etukäteen  

Facebookin Selki Reko –ryhmän kautta. 

Sesonkiin: Sitruunainen voikukkahillo 
 
200g tuoreita auenneita voikukan terälehtiä 
7 dl vettä 
300 g hillo-marmeladisokeria 
1 luomu sitruuna 
(1 dl tuoreita voikukan terälehtiä) 
Ohje: 
Kerää juuri auenneita voikukkia ja laita ne 
runsaaseen veteen, jotta kaikki lika vajoaa 
kulhon pohjaan. Valuta kukat lävikössä.  
(Ota osa kukista kokonaisina sivuun. Säilytä 
ne jääkaapissa seuraavaan päivään.) 
Poista lopuista kukinnoista varret ja kukan alin vihreä osa ja jäljel-
le jää vain voikukan keltaiset osat. Pane terälehdet isoon  
lämpöä kestävään kulhoon. 
Kiehauta vesi ja kaada terälehtien päälle. Lisää joukkoon pesty ja 
viipaloitu sitruuna ja anna mehun tekeytyä yön yli kylmässä. 
Siivilöi mehusta sitruunat ja terälehdet ja kaada mehu kattilaan. 
Lisää mehuun sokeri ja kiehauta se. Kuori pinnalta pois kaikki  
mahdollinen kuona reikäkauhalla. 
(Riivi kylmässä olleista voikukista pois vihreät osat ja sekoita  
keltaiset osat hillon sekaan.) 
Kaada hillo steriloituihin lasipurkkeihin ja sulje ne tiiviisti, kun 
   hillo vielä on lämmintä. Anna jäähtyä kokonaan.    
    Lähde: Herkkusuun lautasella Ruokablogi  

Raparperi, nokkonen, uudet kasvikset ja mus-
tikka maustavat Selin kesäkahvilan tarjontaa 
toukokuulta elokuulle. Kahvila avataan keski-
viikkona 26.5 ja viikoittainen toiminta jatkuu 
11.8 saakka keskiviikkoisin klo 16 -19.30. Ra-
joitusten aikana noudatetaan annettuja oh-
jeita ja tuotteita myydään ikkunasta myös 
kotiin vietäväksi. 
 
Kahvilan yksi tärkeä tehtävä on työllistää ky-
län nuoria. Kunnan kesäsetelien avulla tänä 
vuonna työssä on kolme selkiläistä tyttöä. 
Viisi aikuista talkoolaista vuorottelee heidän 
työparinaan.  
 
Kaikki tuotteet valmistetaan monitoimitalolla 
saman päivän aikana. Keitot ja leivonnaiset 
vaihtelevat tekijöiden maun ja myös ennalta 
pyydettyjen toiveiden mukaan.  

Kesäkahvilan ruokalista 
26.5   Ruskistettu makkarakeitto, raparperipiirakka 

2.6   Kermainen kahden kalan keitto, toscakakku 
9.6   Nokkos/pinaattikeitto, korvapuustit 

16.6   Kookos-kanakeitto, suklaapisarapalat  
23.6  Vaalea kasvissosekeitto, omenapiirakka 

30.6   Jauheliha-nuudelikeitto, kampanisut 
7.7   Paahdettu punainen kasvissosekeitto, mokkapalat 

14.7  Lihakeitto, marjamuffinsit 
21.7  Hernekeitto savuliha/kasvis, pannukakku ja hillo 
28.7  Keltainen siskonmakkarakeitto, mustikkapiirakka 
4.8  Purjoperunasosekeitto, suppiksia, porkkanakakku 
11.8  Kanainen kaalikeitto, mutakakku ja kermavaahto 

* 
Kaikki tuotteet laktoosittomia,  

gluteeniton leivonnainen pakasteena. 
* 

Kahvilassa syötävään annokseen sisältyy leipä, levite,  
maito/vesi/ mehu ja kahvi. 

* 
Mukaan myytävässä annoksessa vain keitto,  

hinnat 5 ja 3 euroa. 
Kahvilassa ruoka-annos 5 euroa, leivonnainen 1.50. 

 

Selin kesäkahvilassa ajankohtaisia herkkuja 

Uusi kyläavustaja 

Uffe Virtasen kyläavustajan pesti on 
päättynyt.  
 
Uudeksi kyläavustajaksi on tulossa 
karkkilalainen Irmeli Kähkönen. Hän 
kävi jo viime vuonna Selissä haastatte-
lussa ja tutustumassa monitoimita-
loon. Palkkatuen ehdot eivät kuiten-
kaan vielä täyttyneet silloin. 
 
Omakotitalossa asuva koiranomistaja 
on nyt mielellään tulossa selkiläisiä 
kotitöissä avustamaan. 



  Hattupäinen Seppola odottaa juhlijoita 
 
   107-vuotiasta nuorisoseurantalo Seppolaa on viime vuosina  
talkoovoimin vähitellen korjailtu. Vuosien hiljaiselon rappeuttamaa 
piippua ja kattopeltejä on paikkailtu. Piippu on saanut uuden hatun 
peltien uusimisen yhteydessä. 
 
Nyt Suomen Kotiseutuliitolta saadun rahoitustuen turvin on voitu teh-
dä kunnon korjaussuunnitelma, kertoo äskettäin puheenjohtajaksi 
valittu Sirpa Nyman. 
 
   - Hommaa riittää vuosiksi eteenpäin, hän toteaa. 
 
Komea keltainen hirsirakennus on alkuaikoinaan ollut vilkkaan  
seuratoiminnan kotipaikka ja monien juhlien mahdollistaja.  
Vaatimattomat puitteet kuitenkin alkoivat rajoittaa talon käyttöä.  
Nyt talo alkaa olla kunnossa keittiönsä puolesta juhlien  
järjestämiseksi. 
 
   - Keittiöön on saatu lahjoituksena liesi ja kiertoilmauuni. Kahviastiastoa on vuokrattavaksi asti ja  
   tehokas tiskikone helpottaa työtä. Saliin on ommeltu uudet verhot, jotka odottavat vielä  
   ripustamista, Sirpa luettelee. 
 
Viime jäsenkokouksessa päivitettiin Nuorisoseuran uudet säännöt. Toimihenkilöiksi valittiin Ingmar  
Wessberg varapuheenjohtajaksi ja Kari Vitikainen sihteeriksi. 

Pitkä lista korjauskohteita 
 
Remonttilistalla on talon takana  
maanpinnan madaltaminen ja  
mahdollinen salaoja. Kattopellit  
tarvitsevat ruuvausta ja maalausta,  
rännejä ja syöksypeltejä ja tikkaita  
pitäisi asentaa. Ikkunaremontti on myös 
iso urakka suunnitelmassa.   
Kotiseutuliiton tarkastaja on käynyt 
Seppolassa tutkimassa tilanteen ja  
hyväksynyt suunnitelmat, joten  
rahoitusta on luvassa. 
 
Urheilukentälle on saatu koripalloteline 
ja ulkokalusteita, nyt viimeksi puinen 
iso kalusteryhmä. Nuorisoa on siellä jo 
kokoontunut luvan kanssa oleilemassa. 
 
Kesän koittaessa ja rajoitusten  
hellittäessä on luvassa kyläläisille  
tutustumiskäynti. Sivummalla puiden  
katveessa sijaitseva talo on monelta 
uudelta kyläläiseltä voinut jäädä  
näkemättä.  

Vahvatekoinen kalusteryhmä saatiin Seppolaan lahjoituksena.  

Teijo Vahtera ja Kari Vitikainen suunnittelevat kalusteiden  

kunnostamista öljyämällä. 

Seppolan piippu sai kunnostustöissä 
hatun päähänsä. Enää ei vesi pääse 
rapauttamaan piippua.  

Kyläkirjeen julkaisija on Selin kyläyhdistys ry. Toimitus Liisa Ali-Mattila Taitto Minna Malin 


