
Selin Kyläyhdistys ry 

TOIMINTASUUNNITELMA 2022 

Koronapandemia vaikuttanee vielä vuonna 2022 kaikkeen 
toimintaan. 

Yleistä 

Selin kyläyhdistys ry toimii selkiläisten ja lähiseudun asukkaiden hyvinvoinnin 
edistämiseksi. Monitoimitalon kunnossapito ja sen tilojen sekä toiminnan 
kehittäminen monipuolisena kokoontumispaikkana on keskeinen tehtävä. 

Selin monitoimitalo on lähialueen kaikenikäisten asukkaiden yhteinen toimintapaikka 
jossa kyläyhdistyksen järjestämän toiminnan lisäksi säännöllistä viikkotoimintaa 
järjestävät kunnan ja seurakunnan lisäksi muut järjestöt. Talossa järjestetään erilaisia 
tapahtumia, kokouksia ja perhejuhlia. 

Kyläavustajan palkkaaminen monitoimitalolle palkkatuen avulla tehostaa talon 
kunnostustöitä ja yhdistyksen tapahtumien järjestämistä. 

Kyläsuunnitelmaa päivitetään ja siihen kirjattuja tavoitteita kehitetään edelleen. 
Liikuntamahdollisuuksien parantamiseksi kehitetään lenkkiverkostoja ja 
urheilukentän käyttömahdollisuuksia selvitetään.  

Laduntekijät ovat valmiina toimimaan jos ja kun tulee riittävästi lunta. Latuverkosto 
ajetaan mahdollisuuksien mukaan entisille reiteille joten laduille pääsee useista 
paikoista. 

Kesäkahvilan toimintaa kehitetään. Koronan rajoituksista johtuen jatketaan ikkuna- ja 
noutomyyntiä. Vuosittaiset kekrijuhla ja isänpäivälounas ovat kylätapahtuman ohella 
myös tärkeät varainhankinnan kannalta. 

Uutena tapahtumana on 2021 aloitettu joulukalenteri 1. – 24.12.2022. 

Monitoimitalon ikkunoiden kunnostusta jatketaan. Panostamme hankkeisiin myös 
alkaneena vuonna. 

Kyläyhdistyksen nettisivujen kehittämistä jatketaan. Sisältöä (kirjoituksia ja 
valokuvia) laajennetaan mahdollisuuksien mukaan. 

Kyläläiset ovat tervetulleita kykyjen ja mahdollisuuksien mukaan laittamaan ruokaa, 
tekemään mainoksia, päivittämään nettisivuja, tekemään rakennus- ja puutöitä jne. 
Jokainen osallistuu taitojensa ja mahdollisuuksiensa mukaan. 

Jokainen kyläläinen on tervetullut oman kyläyhdistyksensä jäseneksi. Jäsenyys 
vahvistaa kyläyhteisöä ja lisää yhteisöllisyyttä. Jäsenyys on veloitukseton eikä 
velvoita mihinkään. Jäsenet saavat monitoimitalolla järjestämiensä 
perhetapahtumien tilavuokrista alennusta. 

 

 

 

 



Viikkotoiminta   

Monitoimitalon viikkotoiminta jatkuu heti kun koronaepidemian aiheuttamat 
rajoitukset mahdollistavat ihmisten kokoontumisen, tilanne keväällä 2022: 

Perhekahvila    Järjestetään perjantaisin klo 10.00 – 12.00  
 
Hiidenopisto aloittaa Selin kankaankudonnan opiston aikataulun mukaan, ohjausaika on 
tiistaisin kello 10-12:30. Ohjaajana Jaana Korte.  
 
Lähiliikuttajan venyttelyjumppa toimii perjantaisin. 
 
Torstai-tupa järjestetään parillisilla viikoilla. 
 
Lukupiiri on aloittanut, yleensä kuukauden ensimmäisenä perjantaina. Lisätietoja 
tekstiviestitse: Liisa Kernen 0500 – 894 334 
 
4H-kerho  kokoontuu tiistaisin. 
 
Raamattupiiri kokoontuu tiistaisin. 
 
REKO SELKI https://www.facebook.com/groups/selkireko/ toimii facebookryhmänä.  
Jakoaika on parillisten viikkojen keskiviikko klo 17-17.30 
 

Tilojen vuokraus Kyselyt 044 040 3320 tai sähköpostitse: 
kyläyhdistys.selki@gmail.com 

 

Tapahtumia ja juhlia 

Kyläyhdistyksen vuosikokous järjestetään maaliskuussa. 

Siivous- ja kunnostustalkoita pidetään sisällä ja ulkona monitoimitalon liepeillä. 
Puutarha-aiheinen ilta keväällä Haimoon Marttojen kanssa.  

Kekrijuhla järjestetään syyskuun lopulla sadonkorjuun merkeissä. 

Isänpäivälounas tarjoillaan perinteiseen tapaan marraskuussa. 

Monitoimitalolla on mahdollisuus järjestöjen ja yksityisten kokouksiin ja juhliin. Myös 
saunatilat ovat kyläläisten vuokrattavissa. 

Kaikki toiminta on ehdollista koronarajoituksista riippuen. 

 

Tiedotustoiminta 

Kylän tapahtumista ja kyläyhdistyksen toiminnasta tiedotetaan joka kotiin jaettavalla 
Selkiläinen-lehtisellä. Kyläyhdistyksen nettisivuja päivitetään tapahtumien tahtiin. 
Tiedotteet löytyvät myös kyläyhdistyksen Facebook-sivuilta. 

Paikallislehtien kanssa tehdään yhteistyötä Selin asioiden kertomiseksi laajemmalle 
alueelle. 

https://www.facebook.com/groups/selkireko/

