
Selin kyläyhdistys ry:n vuosikertomus 2021 
 

 

 

Selkiläisten joulukalenterin luukut rakennettiin pihoille ja kyläläiset äänestivät niistä parhaaksi 

tämän Selintie 442:n luukun nro 19. Iltahämärässä oksistossa välkkyvät jouluvalot ja suuret 

ilmapallokarkit ihastuttivat ohikulkijoita koko joulukauden. 

 

                    Toimintataukoja ja uusia ideoita 
 

Koronapandemia vaikutti vielä koko vuoden ajan monitoimitalon viikkotoimintaan erityisesti  

aikuisten kokoontumisissa. Talkootyötä se ei pysäyttänyt sillä niin talossa sisällä kuin pihamaalla ja 

kylälläkin tapahtui monenlaista. 

Vuosi päättyi koko kylän koristeluun, kun idea kylän yhteisestä joulukalenterista levittäytyi laajasti 

kyläteiden varsille. Seuraavaksi kevääksikin jäi odotettavaa 1000 kukkasipulin istutustalkoista. 

 

Ykkösakselin myöntämä hankerahoitus mahdollisti leikkipaikkojen ja pihan paremman valaistuksen 

ja kyläläisten yhteiseen käyttöön tulevan sydäniskurin tilauksen. Kyläavustajan aloittama suurten 

ikkunoiden peruskunnostus jäi kesken, mutta hankerahoituksen avulla sekin työ saadaan tehtyä 

kokonaan. 

 

Kesäkahvilaa pidettiin toukokuun lopusta elokuun puoliväliin keskiviikkoisin. Kahvilassa 

työskenteli aikuisen talkoolaisen ohjauksessa kolme selkiläistä nuorta kunnan myöntämän 

kesäsetelin auttaessa palkkakuluissa. 

Perhekahvila aloitti elokuussa ja toimi viikottain lähes jouluun saakka. Lapsiperheiden joukkoon 

kutsuttiin myös muitakin kyläläisiä. Torstaitupa oli tauolla koko vuoden. 

 

Isänpäivälounas pidettiin 30:n kerran marraskuussa. Vihdin vanhusten tuen jäsenille järjestettiin 

tilauksesta joululounas, jolle osallistui 50 henkilöä. 

Kekritapahtumassa tarjottiin sadonkorjuun satoa sekä kädentaitajien töitä kyläläisten hankittavaksi. 



Talous 

 

Selin kyläyhdistyksen tulos tilinpäätöksessä oli ilman poistoja 8 101,97 euroa. Kekrin ja 

isänpäivälounaan tuotot sekä kesäkahvila auttoivat varainhankinnassa. Kyläavustajien palkkakulut 

saatiin pääosin katettua palkkatuen avulla. 

Talkootyöllä on suuri vaikutus kustannusten kurissa pitämisessä. 

 

Kiinteistö ja ympäristö 

 

Monitoimitalon suurten ikkunoiden kunnostusta tehtiin aluksi talkoilla. Kyläavustajaksi jo 

toistamiseen saatu Ulf-Johan Virtanen jatkoi työtä kevääseen asti. Loppuvuonna haettiin työlle 

jatkoa hankerahoituksen avulla, jotta hyvin työnsä tehnyt Virtanen voisi tehdä sen loppuun asti. 

 

Saunan puukalusteiden kunnostuskorjaus tehtiin talkoilla. Vuosihuoltona talossa kävi nuohooja, 

palovaroittimet ja sammuttimet tarkastettiin. 

Ympäristöterveystarkastaja suoritti kolmen vuoden välein tehtävän keittuön elintarvikevalvonnan. 

Omavalvontasuunnitelma päivitettiin myös. 

 

Leikkipaikkojen ja pihan valaistusta parannettiin hankkeen avulla. 

Uusina hankkeina saatiin päätös ikkunoiden kunnostuksesta ja käsittelyyn ensipukäyttöön 

hankittava sydäniskuri, joka tulee kyläläisten saataville. 

 

Pihamaan puuhia olivat huonokuntoisten puiden kaato ja leikkikentän aitojen alaosaan kiinnitetty 

verkko eläinten pääsyn estämiseen. Myös hiekkalaaatikon hiekka vaihdettiin. 

Lahjoituksena saadut 1000 kukkasipulia istutettiin talkoilla kylätien ja pihatien varsille. Jouluksi 

voitiin vielä kaunistaa pihaa kymmenillä kanervilla, jotka nekin tulivat lahjana. 

 

Talven lyhyen lumikauden aikana ajettiin kylälle ladut. Ladunteossa käytettävä moottorikelkka 

huollettiin loppuvuonna uutta hiihtokautta varten. 

 

Kyläavustajia toimi vuoden aikana kolme. Ulf-Johan Virtasen kausi päättyi 17.5 ja Ritta 

Starodumovan 2.8. Uutena kyläavustajana aloitti Irmeli Kähkönen 1.6. 

 

Vihdin kunnan hyvinvointisuunnitelmaan pyydettiin kyläyhdistyksiltä  lausuntoa. Siihen vastattiin 

selkiläisten tarpeena olevan teiden päällysteiden korjaaminen, pientareiden levittäminen ja kevyen 

liikenteenväylien rakentaminen. 

 

Tapahtumat 

 

Kesäkahvila toimi toukokuun lopusta elokuun puoliväliin keskiviikkoisin. Tarjoiluna oli keittoruoka 

ja kahvi tai tee leivonnaisen kanssa. Myös pieniä virvookkeita oli saatavana. Aikuisen talkoolaisen 

kanssa työssä oli kolme selkiläistä nuorta. Kunnan myöntämä kesätyöseteliauttoi palkkauksessa. 

 

Torstaitupa ei kokoontunut vuoden aikana kertaakaan. 

 

Avoin kylä-tapahtuma toteutettiin vain verkossa olevan kyläesittelyn kautta. 

 

Sadonkorjuun kekri voitiin toteuttaa lähes entisin kuvioin, kuitenkin voimassa olevat 

koronarajoitukset huomioiden. Lähitienoon satotuotteita oli tarjolla pihan myyntipöydillä ja 

kädentaitajien töitä sisätiloissa. Arpajaisvoitoksi talkooryhmä rakensi jo toistamiseen pöytä-penkki 

yhdistelmän pihakalusteeksi. 

 



Isänpäivänä järjestetty lounas oli jo 30. kerta monitoimitalolla. Talkootyössä oli mukana kaksi 

ensimmäisellä kerralla kerholaisena mukana ollutta. Ruokalista on muokkautunut vuosien varrella, 

mutta lanttulaatikko ja täytekakku ovat pysyneet mukana. 

Edellisvuoden tauon jälkeen ruokailijoita oli n. kolmannes vähemmän, nyt vain sata kahdessa 

vuorossa. Talkoolaiset kokoontuivatkin vielä maanantaina hyville rääppiäisille. 

 

Vihdin vanhusten tuki tilasi jäsenilleen joululounaan Selissä. Se järjestettiin 50 henkilölle 9.12. 

 

Uutena kyläläisiä mukaan kutsuvana toimintana järjestettiin koko kylän yhteinen joulukalenteri. 

Siihen 23 kylän perhettä, sekä viimeisenä myös kyläyhdistys monitoimitalolla, rakensi 

pihamaalleen oman jouluisen ”luukkunsa”. Niitä käytiin sitten ihastelemassa ja arvioimassa. 

Äänestykseen parhaasta luukusta osallistui 65 henkilöä. Tulos esitellään etusivulla. 

 

Viikkotoiminta 

 

Alkuvuosi oli monitoimitalolla varsin hiljainen aikuisten toiminnan jäätyä tauolle. Muutama kutoja 

kerrallaan kävi keväällä tekemässä töitään ja 4H-kerho kokoontui tiistaisin. 

 

Perhekahvila aloitti perjantaisin elokuussa ja jatkoi lähes jouluun saakka. Lapsiperheiden joukossa 

kahvitteli myös eläkeläisiä. 

Lähiliikuttajan venytysjumppa toimi syyskauden perjantaisin. 

Kutojat kävivät tiistaisin pienissä ryhmissä ja muinakin päivinä yksitelen. 

4H-kerho kokoontui myös syksyllä tiistaisin. 

Raamattupiiri oli uusi ryhmä, joka kokoontui syksyllä sunnuntai-iltaisin. 

 

Kirjasto oli entiseen tapaan auki omatoimiseen lainaukseen, kun talosssa oli toimintaa. Lukupiiri 

kokoontui kuukauden ensimmäisenä perjantaina. 

 

Monitoimitaloa vuokrattiin vuoden aikana muutamaan tiekokoukseen ja perhejuhlaan sekä myös 

ruokakurssin pitoon. Tätä monitoimitalon käyttömahdollisuutta on esitelty myös kunnan sivuilla. 

 

Tiedotus 

 

Selin kyläyhdistyksen toiminnasta on jaettu tietoa kylän omalla nettisivulla www.selki.fi sekä 

Facebookin Selki-ryhmässä. 

Kylän tiedotuslehtinen Selkiläinen jaettiin kaksi kertaa kaikkiin lähitienoon talouksiin. 

Paikallislehdissä on myös kerrottu selkiläisistä tapahtumista. 

 

Kotiseutuyhdistyksen vuosittaiseen julkaisuun Pertun Postiin pyydettiin nyt kyliltä kirjoitusta 

kylätoiminnasta. Selin kylää esiteltiin niin historian kuin nykytoiminnan kuvauksin valokuvien kera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selin kyläyhdistys ry 

http://www.selki.fi/


 

Selin kyläyhdistys ry:n vuosikokousta siirrettiin useaan otteeseen koronarajoitustenn hallitessa 

kevätkautta. Vuosikokous ja samalla kyläkokous pidettiin lauantaina kesäkuun 9. päivä 

monitoimitalolla. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Mustonen, sihteeriksi Kari Vitikainen ja 

pöytäkirjantarkastajiksi Tarmo Shemeikka ja Mirjami Shemeikka. 

 

Kyläyhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2021 valittiin Tapani Haasto. Kylähallitukseen valittiin 

jatkamaan Liisa Ali-Mattila, Kimmo Jalli, Liisa Kernen jaTarmo Shemeikka ja uusina Jerry 

Patomeri ja Katija Sepponen. 

Varajäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin uusina Sari Väisänen ja Mikko Toppinen. 

 

Muut hallituksen jäsenet ovat Tapani Haasto, Minna Malin, Nina Marttinen, Maarit Rautio, Kari 

Vitikainen ja Ingmar Wessberg. Varajäsenet ovat Ritva Juhantalo ja Timo Kernen. 

 

Toiminnantarkastajiksi valittiin Niina Sahramaa ja Sirpa Nyman sekä heidän varalleen Ritva 

Luukkonen ja Marja-leena Malin. 

 

Kylähallituksenjärjestäytymiskokouksessa alittiin varapuheenjohtajaksi Kimmo Jalli, 

rahastonhoitajaksi Ingmar Wessberg ja sihteeriksi Kari Vitikainen. 

Tiedottajaksi nimettiin Liisa Ali-Mattila, jäsensihteeri-kirjastonhoitajaksi Liiisa Kernen ja 

Selkiläisen taittajaksi Minna Malin. 

Talovastaavina toimivat Tarmo Shemeikka, Ingmar Wessberg ja Tapani Haasto. 

 

 

 

 

 

 

 


