
Tiedote kyläläisille Selin tapahtumista 2/2021 
 SELKILÄINEN 

Nuorisoseurantalo Seppolassa pidetyssä lastentapahtumassa elokuussa oli suuri ratsastuskisa. Parikymmentä  
keppihevosharrastajaa kilpaili Seppolan pihalle rakennetulla keppariradalla paremmuudesta. Kaikki onnistuivat hyvin.  

 
Helteisen, kuivan kesän jälkeen kasvusto  
ryöpsähti sateiden myötä uuteen kukoistukseen. 
Luonto tarjoaa nyt parastaan, nautitaan siitä  
ulkona kulkien ja kotona ruokapöydän ääressä. 
 
Syyssadon kekritapahtuma Selin monitoimitalolla 
lauantaina 2.10 tuo kasviksia tarjolle niidenkin  
hankittavaksi, jotka eivät ole itse kasvattaneet  
niitä. Ja erikoisia herkkuja kaikille kokeiltavaksi. 
 
Tämän syksyn kekriin on tulossa monia uusiakin 
myyjiä lähitienoolta uusien tuotteidensa kanssa.  
Tulkaa siis kaikki selkiläiset ja naapurikylienkin  
asukkaat tutustumaan niihin. 
 
Kyläyhdistyksen kahviosta myydään keittoa,  
grillimakkaraa ja muurinpohjalettuja.  
Burgeriautokin on paikalla herkkuineen. 
 
Lapsille on luvassa talutusratsastusta ja  
kasvomaalausta. Aikuisillekin on mukavaa  
ohjelmaa. 

 
Lähes kahden vuoden hiljaiselon jälkeen voidaan taas  
kokoontua sisätiloihin lähes entiseen tapaan. Torstaitupa on 
vielä tauolla vuodenvaihteeseen saakka uusia talkoolaisia ja 
kävijöitä odotellen. 
 
Perhekahvila on jo aloittanut perjantaiset aamupäivänsä. 
Lapsiperheiden joukkoon ovat tervetulleita kaikki muutkin 
kyläläiset tapaamaan toisiaan.  
Kudontapiiriläiset opiskelevat opettajan johdolla tiistaisin ja 
käyvät tekemässä töitään muinakin päivinä oman  
aikataulunsa mukaan. 
Perjantai-iltaisin voi vetreyttää kehoansa venyttelyjumpalla 
fysioterapeutin johdolla. 
 
Monitoimitalon kirjaston hyllyihin on tuotu uusia kirjoja.  
Niihin pääsee tutustumaan silloin, kun talolla on toiminnan 
vuoksi ovet auki. Perjantai-iltaisin kerran kuukaudessa  
pidettävän lukupiirin aikana saa lainattavista kirjoista  
enemmän tietoa. 
 
Uutta toimintaa kaipaavien kannattaa ottaa  
yhteyttä kyläyhdistykseen ja kertoa toiveistaan.  

Nautitaan syksyn sadosta Taas voidaan kokoontua 

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



                      
 
Karkkilalainen Irmeli Kähkönen on ollut selkiläisten kyläavustajana  
kesäkuusta alkaen. Hänen vuoden pestinsä kestää ensi kevääseen.  
Monitoimitalon kunnossapidon lisäksi hän on valmis avustamaan kyläläisiä  
tavallisissa arjen askareissa. 

Hänet tavoittaa puhelimella numerosta 044 975 0283. 

Suomen kylät ry:n Työtä kaikille-hankkeen avulla Selin kyläyhdistys saa  
palkkatukea kyläavustajan palkkaamiseen. Hankkeen sääntöihin kuuluu,  
että kyläavustajan kyläläisille tekemästä työstä veloitetaan 10 euroa  
tunnilta sekä matkakustannukset monitoimitalolta lähtien. 

Hankkeen tavoitteena on, että erityisesti ikääntyneet kyläläiset saisivat  
apua kotona asumiseen. Tärkeä työmaa on myös kylätalojen kunnosta  
huolehtiminen sekä tapahtumissa avustaminen. 

Irmeli on jo yhdeksäs Selissä työskentelevä kyläavustaja. 

     - Selkiläiset ovat ottaneet minut kivasti vastaan. Tykkään tästä työstä, hän kertoo. 
     - Monitoimitaloa siivotessaan hän toteaa, että aina täältä pölyisiä nurkkia löytyy. Vaikka toimintaa ei vielä kovin  
        paljon ole, isossa talossa riittää tehtävää. 

Irmeli asustaa omakotitalossa kahdestaan miehensä kanssa. Aikuiset lapset ovat jo omillaan. 

     - Minä olen nyt koira-mummo, kun tytär hankki rescuekoiran. Se jännitti kovasti, miten sitten jännittääkään  
        jos lapsenlapsia tulee, hän nauraa. 

Liikunnallisina luontoihmisinä Kähköset harrastavat retkeilyä. Viimeksi he kävivät ”huiputtamassa” Norjan  
Halti-tunturin. Kätevänä käsitöiden tekijänä Irmeli harrastaa Islanninvillapaitojen neulomista. Ja lukee dekkareita, 
joten monitoimitalon kirjaston valikoiman hän on jo tutkinut. 

     - Huumori on tärkeää, hän harrastuksistaan kerrottuaan iloisesti toteaa. 

Kyläavustaja-Irmelin syystöitä on ollut 
omenoiden keruu mehustamoon. 

Kyläavustajan töissä Irmeli Kähkönen 

 
Koronapandemian rajoitukset hiljensivät toiminnan jo toista 
vuotta peräkkäin niin Selissä kuin muuallakin.  

Monitoimitaloa kunnostettiin kuitenkin kaiken aikaa, todettiin 
vasta kesäkuussa pidetyssä vuosikokouksessa. Jo toista kertaa 
kyläavustajaksi saatu Ulf Virtanen kunnosti huolella suuria,  
vanhoja 115-vuotiaita ikkunoita.  Työtä jäi vielä seuraavallekin 
vuodelle. 

Syksyllä uusittiin ruokasalin lattia ja pihalle saatiin aikuisten  
ulkoliikuntavälineet. Samalla kunta antoi lisää vuokramaata  
entiseen alaan lisäyksenä. 

Kesäkahvila toimi kesä-heinäkuussa viime ja tänä vuonna.  
Talkoolaisten avuksi palkattiin kunnan kesäsetelin avulla  
viime vuonna kaksi ja tänä vuonna kolme selkiläistä nuorta.  

Henkilövalintoja: 
Kyläyhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Tapani 
Haasto. Kylähallituksen erovuoroisista Liisa Ali-Mattila, Kimmo 
Jalli, Liisa Kernen ja Tarmo Shemeikka jatkavat. Uusiksi  
hallitukseen valittiin Katija Sepponen ja Jerry Patomeri. 
Varajäseniksi valittiin uudet Sari Väisänen ja Mikko Toppinen. 
Hallituksen muut jäsenet ovat Minna Malin, Nina Marttinen,  
Maarit Rautio, Kari Vitikainen ja Ingmar Wesserg, sekä  
varajäseninä Ritva Juhantalo ja Timo Kernen. 
 

  Kannatamme kyläyhdistystä 

 Siniriutta Ky, www.siniriutta.fi 

 Selki Estates Oy. www.selkiestates.fi 

 Sepponen Enterprises Oy www.dogsndeli.fi 

 Doka Finland Oy www.doka.fi 

 Rätte Oy www.lvi-ratte.fi 

 Kotitalli Hersir kotitallihersir.net 

 Kalakuru  www.facebook.com/leikkaaja/ 

 Vaihian tila  
     www.facebook.com/vaihiantila/ 

 Olkkalan polttopuu  
     www.facebook.com/OlkkalanPolttopuu 

 Pisara Kirppis / 040 466 9570 
     www.facebook.com/pisarayhdistys.fi 

 Härkälän monitoimikeskus, Juhlatila Härkälä 
     www.harkalankoulu.fi 

 Foxcomp Finland Oy  www.foxcomp.fi  

 Autokorjaamo M. Lindholm Oy. 0400 860827 

 Salon Riitta, Parturi-kampaamo. 0400 623444 

 Pekka Jokinen  

Vuosikokouksessa todettiin: 

Toimintarajoitteita ja talon kunnostusta 
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http://www.lvi-ratte.fi/
https://kotitallihersir.net/
https://www.facebook.com/leikkaaja/
https://www.facebook.com/vaihiantila/
https://www.facebook.com/OlkkalanPolttopuu
https://www.facebook.com/pisarayhdistys.fi
https://www.harkalankoulu.fi/
http://www.foxcomp.fi


- Paikoitus Dokan parkkialueella 

 Tervetuloa!  

Talkoolaiset nikkaroivat porukalla arpajaisvoittoa. 
Vasemmalta Ingmar Wessberg, Kimmo Jalli, Tapani 
Haaasto ja Timo Kernen. Mukana olivat myös Katija 
ja Pete Sepponen ja Tarmo Shemeikka. 

Isänpäivälounas monitoimitalolla 14.11.2021 
pidetään koronan vaatimin rajoituksin.  

Lisätietoja myöhemmin. 

Runsas valikoima syksyn satoa lähitienoolta 
Tule katsomaan, maistamaan ja ostamaan 

 
Kyläyhdistyksen kahviossa kasvissosekeittoa ja pullakahvit, 

pihalla grillimakkaraa ja muurinpohjalettuja. 
 

Talutusratsastusta ja kasvomaalausta lapsille. 
Aikuisille hauskoja heittopelejä 

 
Arpajaisissa talkootyönä tehty pöytä-penkki pihakaluste 

sekä myyjien tuotteita. 

* 

              Tuotteitaan myymässä: 
 Dogs&Deli  -burgeriauto 

 Herrakunnan lammas -liha ja villatuotteita 

 Hennola – leivonnaisia ja jauhoja 

 Jussin mylly – jauhoja 

 Kala-kuru -kalatuotteita 

 Vihanneskärry -lähitienoon kasviksia 

 Vaihian tila -kaalia ja kasviksia 

 VilkenJävlaCirkus -omenatuoremehua 

 Ahvenharjun hunaja -hunajatuotteita 

 Ali-Mattila Petri -hunajaa 

 Nummitarha – hunajatuotteita ja kortteja 

 Mansikka-Pönni Vuokko – villasukkia yms 

 NettoJokke -sekalaista käyttötavaraa 

 Tupun pipot – pipot ja muut neuleet 

 Monipalvelukeskus Voimala -toiminnan esittely 

 Karoliina Humaljoki -taulumyynti 

 Elina Toppinen -pesuaineita ja pyykkietikkaa 

SADONKORJUUN KEKRI 

 
Selin monitoimitalolla (Selintie 529) 
lauantaina 2.10.2021 klo 11-15 

* 

* 

Järjestäjä: Selin kyläyhdistys ry 



 Monitoimitalon viikko-ohjelma syksy 2021 
  Selintie 529, 03320 Selki 

 
Päivä   kello   ohjelma 
 
Maanantai     Varattavissa kokous- ym. tapahtumiin 
   
Tiistai  10.00-12.30 Hiiden Opiston kankaankudonta. Kudonnan perusopetusta. 
      Opettajana Jaana Korte. Kutomassa voi käydä muinakin aikoina. 
      Tiedustelut Hiiden Opisto p. 019 369 1498. 
    
   17.30-19.00 4H:n kokkaus- ja kädentaitokerho. Aloittaa lokakuussa. 

   Tiedustelut  puh. 040 580 4687 
 
Keskiviikko  17.00-17.30 Reko-jakelu parillisilla viikoilla. Lähiruokien tilaukset Facebookin 
      Selki-Rekoryhmän kautta. Tuottajat ilmoittavat myynnissä olevat 
      tuotteensa ja edellyttävät mahdollisesti useaa tilausta tullakseen 
      paikalle. 
   
Torstai  12.00-15.00 Torstaitupa, ruokailu ja toimintapäivä kyläläisille.  
      Edelleen tauolla vuodenvaihteeseen saakka. 
 
Perjantai   10.00-12.00 Perhekahvila. Lapsille leikkipaikkoja, vanhemmille kahvit.  
      Mukaan ovat tervetulleita eläkeläisetkin. 
      Vetäjänä Sirkka Tontti p. 050 405 7793 
 
   17.00-18.30 Lukupiiri, kk:n 1. perjantai. Keskustellaan yhdessä valituista ja  
      luetuista kirjoista. Liisa Kernen p. 0500 894334. 
    
   19.00-20.00 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   17.00-18.00 Seurakuntailta. Keskustelua ja rukousta Raamatun äärellä. 
      Alkaa 10.10. Tiedustelut Liisa Ali-Mattila p. 0400 798 229 
 
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 Irmeli Kähköstä voi pyytää avuksi arjen askareisiin p. 044 975 0283. 
  

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) 
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