SELKILÄINEN
Tiedote kyläläisille Selin tapahtumista 1/2022

Perhekahvilassa on tilaa ja välineitä leikkeihin ja peleihin. Hiihtolomaviikon perjantaina sakea lumisade piti porukan sisällä
puuhaamassa. Välillä kiivettiin tauolle istuskelemaan. Kuvassa vas. Sakari, Sade, Mailis, Velmu, Venni ja Viljo.
Kahvila on avoinna kaikille kyläläisille ja tarjoaa paikan aikuisillekin yhteiseen keskusteluun ja kahvitteluun.

Kutsu kyläkokoukseen!

Kysely kyläläisille!

Selin kyläyhdistys ry:n vuosikokous
pidetään sunnuntaina 13.3.22 klo 14
Selin monitoimitalolla Selintie 529

Tämän lehtisen sisällä on kyselykaavake,
jolla kerätään kyläläisten mielipiteitä
kotikylästämme Selistä.

Tutkaillaan mennyttä ja tulevaa toimintaa,
joten sinunkin mielipiteesi on tärkeä.

Mistä asioista Selissä tykätään ja mitä
pitäisi saada muutettua.
Mikä on parasta, mikä harmittaa?

Sääntömääräisinä asioina käsitellään:
• vuosikertomus ja tilinpäätös
• toimintasuunnitelma ja talousarvio
• henkilövalinnat hallitukseen ja tehtäviin
Keskustellaan kyläsuunnitelmasta

Mitä toimintaa ja palveluja Selkiin
tarvitaan ja toivotaan?
Täytettyä kyselykaavaketta odotetaan
monitoimitalon liittymässä olevaan
postilaatikkoon perjantaina 11.3 mennessä.

Kyläyhdistys tarjoaa pullakahvit.
Tervetuloa mukaan!

Vastauksista keskustellaan kyläkokouksessa
Kiitos osallistumisesta!
Kyläkirjeen julkaisija on Selin kyläyhdistys ry. Toimitus Liisa Ali-Mattila Taitto Minna Malin

Selkiin haetaan uutta kyläavustajaa

Kesäsetelillä työpaikka nuorelle

Kyläavustaja Irmeli Kähkösen vuoden mittainen pesti on
päättymässä keväällä.

Yhdelle nuorelle on vielä paikka Selin
kesäkahvilassa. Kunnan tarjoaman kesäsetelin ehtona on 15-18 vuoden ikä ja
vähintään 50 tunnin työaika.
Kerran viikossa toimiva kesäkahvila antaa
joustavan työajan kesä-heinäkuun
aikana.

Kyläyhdistys hakee nyt hänelle seuraajaa, joka huolehtisi
monitoimitalosta, toimisi kesäkahvilassa ja auttaisi kyläläisiä
arjen askareissa.
Kuten aikaisemminkin, kyläavustajan tulee olla palkkatukikelpoinen, jolloin palkkauskustannukset hoituvat TE-keskuksen
kautta.

Kyselyt puh. 044 040 3320 ja hakemus
sähköpostilla
kylayhdistys.selki@gmail.com.

Lisätietoja kerrotaan puh. 044 040 3320.
Hakemuksia odotetaan 31.3 mennessä sähköpostilla
kylayhdistys.selki@gmail.com.

Selkiläisten joulukalenteri väritti kylämaisemia
Kyläteillä kulkijat ja merkittyihin pihoihin kurkistelijat saivat
katsella jouluisia näkymiä koko joulukuun aina Nuutinpäivään asti.
24 selkiläistä perhettä lähti mukaan tähän uuteen kylätapahtumaan. Eri puolilla Selkiä sijainneista luukuista tehtiin kartta, jonka
mukaan kyläläiset retkeilivät katsomassa niitä.
Kyläyhdistys lupasi palkinnon parhaaksi äänestettävän luukun
tekijöille. Monitoimitalon postilaatikkoon jätettiin 65
äänestyslappua, joista 25:ssa oli luukku nro 19 Selintie 442.
Toiseksi eniten ääniä,13 kpl, sai luukku nro 1, Selintie 510.
Voittoisan luukun olivat rakentaneet Mai, Max ja Sanna Friberg
sekä Kaisa, Niilo ja Annika Tynjälä. Monihaaraisen puun oksilla
välkkyivät valonauhat ja heiluivat suuret ja värikkäät
ilmapallokarkit.
Voittajat saivat palkinnoksi herkkukassin.

Palveluliikenne Selistä kutsutaksilla
Maanantaisin kirkonkylään
liikennoitsijä Harri Vuolle Oy
puh. 050 339 0348
Lähtö Vihdistä klo 9.00
Lähtö monitoimitalolta n. klo 9.20
Paluulähtö Vihdistä klo 11.05
Keskiviikkoisin Nummelaan
Raseborgs Taxi och Buss Ab
puh. 045 7750 0755
Lähtö Nummelasta klo 9.00
Lähtö monitoimitalolta n. klo 9.25
Paluulähtö Nummelasta klo 12.00
Maksu 3 euroa suunta.
Mahdollista poiketa Lepsämäntiellä
ja Nummenpääntiellä

Joulukalenterikisan voittajat saivat
palkinnon koristelemansa puun alla.
Vas. Mai, Niilo, Annika, Kaisa ja Max.

Kannatamme kyläyhdistystä
 Siniriutta Ky, www.siniriutta.fi
 Selki Estates Oy. www.selkiestates.fi
 Sepponen Enterprises Oy www.dogsndeli.fi
 Doka Oy www.doka.fi
 Rätte Oy www.lvi-ratte.fi
 Kotitalli Hersir https://kotitallihersir.net
 Pohjoinen Pirtti https://www.luonnonhelmassa.fi/
 Kalakuru https://www.facebook.com/leikkaaja/
 VilkenjävlaCirkus Oy www.haimoonmehu.fi
 Vaihian tila, Haimoontie 31, 05100 Röykkä
https://www.facebook.com/vaihiantila/
 Olkkalan polttopuu
https://www.facebook.com/OlkkalanPolttopuu
 Pisara Kirppis / 040 466 9570
https://www.facebook.com/pisarayhdistys.fi
 Härkälän monitoimikeskus, Juhlatila Härkälä
https://www.harkalankoulu.fi
 Autokorjaamo M. Lindholm Oy. 0400 860827
 Salon Riitta, Parturi-kampaamo. 0400 623444
 Nummitarha Oy, hunajatuotteita. 0500 773747
 Pekka Jokinen

Kyläsuunnitelmaa päivitetään
Kahdeksan vuotta sitten viisitoista vihtiläistä kylää ryhtyi työstämään toimialuelleen kyläsuunnitelmaa. Osa
niistä on jo päivittänyt silloisen kyläänsä koskevan suunnitelman.
Selin kyläyhdistyksen hallitus on myös ryhtynyt tähän työhön.
Kyläsuunnitelmaan kirjataan nykytilanne toimintoineen ja kyläläisten toiveet ja tavoitteet tulevaisuudesta.
Tämän lehtisen sisällä on kyselylomake, jolla kerätään selkiläisten mielipiteitä kotikylästään.
Selin kyläyhdistyksen toiminta-alueeksi on merkitty entisen koulupiirin alue, vaikka vanhan maarekisterikylän
alue on pienempi. Kurkelan tila on aikanaan ollut kirkonkylän tilojen ”ulkomaita” ja siksi Vanhalan kylään
liittyen merkitty nykyisen Haimoon kylän alueeksi.
Selin kyläkeskus kasvoi rautatien myötä monipuoliseksi liikekeskukseksi, oli kaksi osuuskauppaa ja
kolmantena yksityinen, osuuspankki, posti ja rautatiepysäkki. Koulu ja nuorisoseurantalo tarjosivat puitteet
eläväiselle yhdistystoiminnalle.
Ajat muuttuivat, väki väheni ja liiketoiminnot kaikkosivat kauemmaksi. Rakennukset ovat edelleen olemassa,
nyt toisenlaisessa käytössä. Isoa ja pientä yritystoimintaa Selissä on nytkin. Koulu monitoimitalona on
mahdollistamassa monenlaista harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa.

Selkiin on muuttanut paljon uusia asukkaita, lapsiperheitäkin, vaikka kouluun on pitkä matka. Moni uusi
muuttaja on jo osallistunut kylätapahtumiin ja toimintaan. Kyläyhdistys toivoo selkiläisten löytävän
monitoimitalosta yhteisen kokoontumispaikan ja osallistuvan entistä enemmän myös toiminnan
järjestämiseen.
Siksi kyläkysely on tärkeä ohjenuora siitä mitä kylälle suunnitellaan. Jos ruksattavat kohdat eivät vastaa
ajatuksia, tilaa on myös vapaalle sanalle.
Lomakkeita odotetaan 11.3 mennessä Selin monitoimitalon liittymässä Selintie 529 olevaan postilaatikkoon.
Sunnuntaina 13.3 klo 14 pidettävässä kyläkokouksessa keskustellaan vastauksista ja asioista joita
kyläsuunnitelmaan kirjataan. Samalla pidetään kyläyhdistyksen vuosikokous ja tarjotaan pullakahvit.
Tervetuloa mukaan.

Torstaitupa toimintaan parillisilla viikoilla
Kyläläisten jo tutuksi tullut ruokailu- ja toimintapäivä jouduttiin äkillisesti lopettamaan kaksi vuotta sitten
koronan vuoksi. Silloin komennettiin kotikaranteeniin suurin osa ruokailijoista ja tekijöistäkin. Toissa syksynä
kokattiin taas muutaman kerran, mutta viruksen pelossa vielä vähäiselle väelle.
Nyt torstaitupaa on jo kyselty ja uusia ruokailupäiviä suunniteltu keväälle. Jos osallistujia tulee riittävästi,
kokoonnutaan viisi kertaa kevään aikana.
Torstaitupa kutsuu kylänväkeä mukaan parillisten viikkojen torstaina 24.3 alkaen. Pöytä katetaan klo 13, siis
hieman entistä myöhempään. Muusta ohjelmasta keskustellaan ensimmäisellä kerralla.
Ruokaa voi ostaa kotiinkin, jos yhteinen kokoontuminen vielä arveluttaa.
Niin ruokailijoiden kuin hakijoidenkin toivotaan ilmoittautuvan aluksi, että kokkaajat osaavat varautua oikealla
annosmäärällä.
Uusia talkoolaisiakin toivotaan mukaan. Useamman kokkaajan voimin voidaan suunnitella syksyn toimintaa. Ilmoittautumiset 21.3 mennessä Liisa Ali-Mattilalle puh. 0400 798229.

Hiihtolatujen verkosto Selin pelloilla
Runsas lumentulo on mahdollistanut
latuverkoston ajamisen Selin peltoaukeille.
Ladulle pääsee mm. Selintien ja Nummenpääntien
risteyksestä sekä Lepsämäntieltä.
Ladut kiertelevät pääosin oheisen kartan mukaan,
joitakin osioita on jäänyt pois. Hiihtäjien nimien
kirjaamista varten reitin varrella on vihko
laatikossa ojanotkon ylittävän padon kohdalla.

Monitoimitalon viikko-ohjelma talvi 2022
Selintie 529, 03320 Selki
Päivä

kello

Maanantai
Tiistai

ohjelma
Varattavissa kokous- ym. tapahtumiin

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 liikunta-, kokkaus- ja kädentaitokerho. Ala-asteikäisille.
Ohjaajina Taneli Hemmilä ja Milla Nyman.
Tiedustelut Vihdin 4H-yhdistys p. 040 580 4687.

19.15-20.15

Raamattupiiri. Keskustelua radioraamattupiirin pohjalta.
Yhteyshenkilönä Liisa Ali-Mattila p. 0400 798229.

Keskiviikko

17.00-17.30

Reko-jakelu parillisilla viikoilla. Lähiruokien tilaukset Facebookin ¨
Selki-Rekoryhmän kautta. Tuottajat ilmoittavat myynnissä olevat
tuotteensa ja voivat edellyttää useaa tilausta tullakseen paikalle.

Torstai

13.00-15.00

Torstaitupa, ruokailu ja toimintapäivä kyläläisille.
Parillisina viikkoina 24.3. 7.4, 21.4, 5.5, ja 19.5
Eläkeläiset, talkoolaiset ja opiskelijat 6€, muut 7 €
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Liisa Ali-Mattila p. 0400 798229

Perjantai

10.00-12.00

Perhekahvila. Lapsille leikkipaikkoja, vanhemmille kahvit.
Mukaan ovat tervetulleita kaikki kyläläiset.
Vetäjänä Sirkka Tontti p. 050 405 7793

17.00-18.30

Lukupiiri, kk:n 1. perj. Liisa Kernen p. 0500 894334/tekstiviesti.

19.00-20.00

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

Sauna varattavissa kyläläisille. Varaukset vuorokautta aikaisemmin Ingmar Wessberg p.0400 800 136.
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. Liisa Kernen puh. 0500 894 334/tekstiviesti.
Kyläavustaja Irmeli Kähköstä voi pyytää avuksi arjen askareisiin p. 044 975 0283.
Selin kyläyhdistys ry, SELIN MONITOIMITALO, Selintie 529. 03320 Selki
Puheenjohtaja Tapani Haasto p. 0400 973 847 vpj Kimmo Jalli p. 040 520 8788
www.selki.fi
sähköposti: kylayhdistys.selki@gmail.com.
Facebook: ryhmä Selki. (Jos et ole vielä jäsen, pyydä ylläpitäjää liittämään sinut mukaan)

