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SEELKILÄINEN

Kyläkirjeen julkaisija on Selin kyläyhdistys ry. Toimitus Liisa Ali-Ma la Tai o Minna Malin

Nuortenn Nettinurkkaa 
aloi aa moniksella 
keskiviikkona 25.5.

Läppäri tai  puhelin ja piuhat 
mukaan.

Lähi enoon tuo ajat tuovat 
lauksia parillisten viikkojen 

keskiviikkoina.

Tule tapaamaan tu uja, 
ihailemaan kukkia ja 

keinumaan liikuntalai eissa ulkona.
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Lähiruokaaa Rekostaa 

Vanhatt tekstiilitt kiertoon 

Monitoimitalolle tulossa  
toukokuussa

ViKin keräyslaa kko 
vanhoille teks ileille.

Kesäkahvilaa aloittaaa 1.66 

Avoimett kylät-tapahtumaa 11.66 

tuo markkinameininkiä monikselle:
myyjiä, esi elijöitä, kisailua, syötävää. 

Siivoustalkoott kyläteillää 

Roskat pois envarsilta ja monikselta
yhteisellä talkoilulla 23-24.5. 
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Selin kyläyhdistyksen vuosikokouksessa vali in kylähallituksen uudeksi
puheenjohtajaksi Kimmo Jalli. Hän on jo vuosia ollut ak ivises  toiminnassa mukana 
ja toimi edellisen kauden varapuheenjohtajana.

Kylähallitukseen tuli kahdentoista jäsenen ja neljän varajäsenen joukkoon kolme uu a 
toimijaa. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi vali in 
uudelleen Tapani Haasto, Ingmar Wessberg ja uusina Katri Pirnes, Tero Sahramaa ja 
Sirkka Ton  sekä varajäsenestä varsinaiseksi Ritva Juhantalo. Varajäseniksi vali in 
uudelleen Timo Kernen ja uutena Heidi Huupponen.

Selin kyläsuunnitelma laadi in vuonna 2014 
vih läiskylien yhteishankkeen mukana.
Päivitystä varten teh in talvella kyläkysely nykyisistä 
toiveista ja tarpeista.
Suurin huolenaihe kylällä on liikenne ja 
jalankulkijoille toivotaankin kevyen liikenteen väyliä.
Autojen vauhdin hidastamiseksi rakenne in 
kyläteille por npielet kyläkeskustaan tulon merkiksi.

Ensimmäisen kyläsuunnitelman tavoi eista moni on 
toteutunut ja ne sekä uusimmat toimet on nyt 
kirja u päivite yyn suunnitelmaan.
Viimeisin toive nuorison ne kerhosta on toteutu-
massa ja ne nurkka alkaa 25.5 moniksella.

Kyläsuunnitelma löytyy kylän ne sivulta 
www.selki.fi.

Tämän Selkiläisen välissä on 
Jäsenhakemuskaavake, jonka voi täyte ynä 
jä ää kyläyhdistyksen pos laa kkoon 
Selin e 529, antaa kylähallituksen jäsenelle tai 
tuoda monitoimitalolle tullessaan sinne.

Jäsenyydellä on väliä, se ei maksa mitään, 
mu a kertoo kylässä toimintaa kanna avien 
määrästä. Sitä etoa tarvitaan mm. erilaisten 
kylää koskevien hankkeiden haussa.

Jäsen saa etuna 10 prosen n alennuksen moni-
toimitalossa järjestämänsä tapahtuman vuok-
rasta.

Liity siis joukkoon nyt, ellet jo ole jäsen. 
Kylähallitus kii ää.

Kimmo Jalli Selin kyläyhdistyksen johtoon

Muut hallituksen jäsenet ovat Liisa Ali-Ma la, Kimmo Jalli, Liisa Kernen, Jerry Patomeri, Ka ja Sepponen ja 
Tarmo Shemeikka sekä varajäseninä Mikko Toppinen ja Sari Väisänen.
Toiminnantarkastajiksi vali in Niina Sahramaa ja varalle Ritva Luukkonen ja Marja-Leena Malin.

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Pekka Vauromaa ja sihteerinä Kari Vi kainen.

Värikästä toimintaa
Vuosikertomuksessa tode in koronan hiljentäneen viikkotoimintaa, mu a talkoilla kohenne in kyläkuvaa 
värikkäämmäksi. Syksyllä istute in monitoimitalolle 1000 kukkasipulia ja jouluaikaan kylän yhteisen 
joulukalenterin luukut pihoilla loivat väriä ja tunnelmaa kyläteiden varsille.

Hankerahoituksen avulla paranne in leikkipaikkojen ja pihan valaistusta. Rahoitus saa in myös kyläläisten 
käy öön monitoimitalolle tulevaan sydäniskuriin.
Ikkunoiden peruskunnostus jatkuu vielä tänäkin vuonna.
Kesäkahvila toimi kesä-heinäkuun ajan ja perhekahvila syksystä alkaen. Torstaitupa oli tauolla koko viime vuoden 
ja alkoi vasta tämän vuoden maaliskuussa toimien joka toinen torstai.

Hallituksen työnjako
Uusi kylähallitus jakoi tehtäviä ensimmäisessä kokouksessaan maaliskuussa. Varapuheenjohtajaksi vali in 
Tapani Haasto, sihteeriksi Ka ja Sepponen, rahastonhoitajaksi Ingmar Wessberg, jäsensihteeri-kirjastohoitajaksi 
Liisa Kernen, edo ajaksi Liisa Ali-Ma la, talovastaaviksi Ingmar Wessberg, Tero Sahramaa ja Tapani Haasto s
ekä ne imiin Ka ja Sepponen, Ritva Juhantalo ja Katri Pirnes.

Kyläsuunnitelma päivite y Liity jäseneksi kyläyhdistykseen

 



Kyläyhdistys on saanut hankeavustusta moni-
toimitalolle sijoite avaan sydäniskuriin.
Sellaisen nopea saatavuus onne omuuden tai 
sairaskohtauksen yllä äessä on tärkeä apu 
elvytyksessä.

Tila u laite on tulossa alkukesästä ja sitä 
esitellään 11.6 Avoin kylä-tapahtumassa. 
Laite on helppokäy öinen ja  antaa itse 
käy öohjeet.

Perjantaisin monitoimitalolla kokoontuvan 
perhekahvilan vetäjä lähtee syksyllä töihin.

Nyt etsitään seuraajaa, joka huoleh si tarjoilusta 
ja vapaamuotoisesta keskustelusta ja 
puuhastelusta lasten ja aikuisten kanssa.
Jos olisit valmis tähän tai edät jonkun toisen,
ota yhtey ä kylayhdistys.selki@gmail.com tai 
soita 044 040 3320.

Valokuitukaapelin tarjoama nopea ne yhteys on jo mahdollista Vihdissäkin. Lounea Oy on tuonut  sen osaan 
Otalampea. Kustannusten pysyminen kohtuullisina vaa i useita laajia lyhyin välimatkoin.
Kyläkokouksessa käynyt Lounean edustaja totesi, e ä lanne a seurataan kiinnostuksen mukaan. Selkiinkin on 
mahdollista valokuitu saada, mikäli halukkaita on.

Kiinnostuksensa voi ilmoi aa ne ssä Lounea valokuitu-sivulla antamalla yhteys etonsa ja kertomalla toiveensa.

Vihdin Kierrätyskeskus aloi aa vanhojen teks ilien keräyksen kylillä. Sitä varten tuodaan kangaspäällysteinen 
rullakko monitoimitalon piharakennuksen avoimeen laan.
Kierrätyskeskus eli ViKi huoleh i teks ilien viemisestä laji eluun ja eteenpäin käsi elyyn.

Keräykseen kelpaavat puhtaat, rikkinäiset tai ehjät aikuisten ja lasten vaa eet sekä kodinteks ilit.
Tuotavat teks ilit pitää pakata huolellises  muovipusseihin.
Mukaan ei saa lai aa alusvaa eita, sukkia, uimapukuja eikä myyn kelvo omia toppa-, nahka- ja sadevaa eita. 
Likaiset teks ilit kuuluvat sekajä eeseen.

Kierrätyskelpoiset teks ilit jaotellaan materiaalinsa mukaan ja toimitetaan teks ilinjalostuslaitokseen, jossa ne 
avataan kuiduiksi ja käyte äväksi uudelleen raaka-aineina.

Keräysrullakko on luva u tuoda Selkiin toukokuun lopulla.

Perhekahvila etsii vetäjää Sydäniskuri monitoimitalolle

Kiinnostaako valokuitu?

Vanhat teks ilit kierrätykseen moniksen kau a

Keväällä enpenkoilla esiin tulleita roskia on moni jo kerännyt 
kulkiessaan. Viimeisetkin roskat kerätään maanantaina ja istaina 
23 ja 24.5. Talkoisiin osallistuvat voivat kulkea omaan tah insa 
lähi enoonsa teillä.

Roskapusseja voi hakea monitoimitalon risteyksestä ilmoitustaulun 
alta. Täytetyt pussit saa jä ää teiden varsille, josta ne kerätään 
autoilla pois.

Tiistaina klo 18 alkaen monitoimitalolla tarjoillaan talkoolaisille 
grillimakkaraa kiitokseksi siis stä kylästä. Saunakin lämpiää, jos 
saunojia ilmoi autuu: naisille klo 18 ja miehille klo 19.30.

Siivoustalkoot kyläteiden reunamilla

Syksyllä monikselle istutetut 1000 
kukkasipulia kukkivat pian täydessä loistossaan.
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Selin kyläyhdistys ry, SELIN MONITOIMITALO, Selintie 529. 03320 Selki
Puheenjohtaja Kimmo Jalli p. 040 520 8788 vpj Tapani Haasto p. 0400 973 847 

www.selki.fi sähköposti: kylayhdistys.selki@gmail.com.
Facebook: ryhmä Selki. (Jos et ole vielä jäsen, pyydä ylläpitäjää liittämään sinut mukaan)

Moniksen kesään jo vakituises  kuuluva kesäkahvila tarjoaa taas paikan tu ujen tapaamiseen ja 
herku eluhetkeen.

Kahvila toimii keskiviikkoina iltapäivisin klo 16 -19.30. Tarjolla on suolaisia ja makeita leivonnaisia 
kahvin ja teen kanssa nau avaksi. Myös mehua, jäätelöä ja makeisia löytyy myyn pöydältä.

Kyläavustajan ja talkoolaisten kanssa työssä on kaksi kunnan kesäsetelin avulla palka ua nuorta.
Tarjoilu toimii sisällä, mu a kahvitella voi myös pihapöy en ääressä.

Pihan leikkipaikat antavat puuhaa lapsille ja aikuiset voivat vetrey ää itseänsä heitä varten hankituissa 
ulkoliikuntalai eissa.

Selin kyläyhdistys osallistuu valtakunnalliseen Suomen kylät ry:n organisoimaan tapahtumaan 
monipuolisella toimintapäivällä lauantaina 11.6 klo 11-15.

Monitoimitalolle on tulossa useita myyjiä ja toimintansa esi elijöitä, lapsille on mm. ratsastusta ja 
kepparikisa. Aikuisillekin on kisailua. Burgeriauto on paikalla ja kyläkahvio tarjoaa suolaista ja 
makeaa syötävää.

Samaan aikaan Nuorisoseura järjestää Seppolassa päivätanssit ja Pisara-kirppis pitää pihallaan 
peräkon kirpparia.

Tapahtumasta jaetaan vielä oma mainos kesäkuun alussa.

Kyläkyselyssä toivo uun nuorten toimintaan vastataan uudella 
ne nurkalla moniksella. Juho Sahramaa alan harrastajana on luvannut 
opastaa niin lai eiden ongelmissa kuin pelimaailmassakin.

Ne nurkka aloi aa moniksella keskiviikkona 25.5 klo 17.30 -20.

Oma laite, läppäri tai puhelin, joissa ne yhteys tarvi avine välipiuhoineen 
mukaan. Tule kokeilemaan, voi aisiko yhdessä pelaamineen kotona 
istumisen.

Kylähallitus lupasi pientä purtavaa ensimmäiselle kerralle. 
Kesäajan kokoontumisten aikana sitä saa kesäkahvilasta.

Juho Sahramaa opastaa 
ne nurkkalaisia.

Kyläkyselyssä toivo uun nuorten toimintaan vastataan uudella 
ne nurkalla moniksella. Juho Sahramaa alan harrastajana on luvannut
opastaa niin lai eiden ongelmissa kuin pelimaailmassakin.

Ne nurkka aloi aa moniksella keskiviikkona 25.5 klo 17.30 -20.

Oma laite, läppäri tai puhelin, joissa ne yhteys tarvi avine välipiuhoineen
mukaan. Tule kokeilemaan, voi aisiko yhdessä pelaamineen kotona 
istumisen.

Kylähallitus lupasi pientä purtavaa ensimmäiselle kerralle.
Kesäajan kokoontumisten aikana sitä saa kesäkahvilasta.

Juho Sahramaa opastaa
ne nurkkalaisia.kalaisia.

Nuorten ne nurkka monikselle

Kesäkahvila avautuu monitoimitalolla 1.6

Avoimet kylät-tapahtuma kutsuu tutustumaan kyliin.
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