
 SELKILÄINEN 
Tiedote kyläläisille Selin tapahtumista 3/2022 

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

TORSTAITUVASSA  
syödään ja seurustellaan  
  syksyn parillisina  viikkoina.  
 Uutena kokemuksena  
     kokeillaan bingon  
        peluuta  kahvipaketin  
                toivossa. 

              KIRJAHYLLYT  
     moniksen tiloissa tarjoavat  
  mielenkiintoisia lukuelämyksiä  
halvalla ja helposti. Tule  
tutkimaan ja löytämään  
      ravintoa  
          mielikuvitukselle. 

         SYDÄNISKURI on 
       monitoimitalon  
      ulkoseinällä valmiina  
   haettavaksi hätätilanteeseen  
      sydänpysähdyksen  
        saaneelle.  
          Selkeät ääniohjeet  
                auttavat  
                     pelottavassa  
                         tilanteessa. 

         UUSI JUMPPARYHMÄ  
     moniksella tarjoaa keppiä  
  kuntoilijoille sunnuntaisin  
    klo 16-17.  
      Kehonhuoltoon ja venyttelyyn  
        keppijumpan lisäksi kutsutaan  
          kaikkia ketteryyttä  
                  kaipaavia. 

    PERHEKAHVILASSA 
 perjantaisin moniksella  
kahvitellaan porukalla  
vauvasta vaariin.  
Leikkikavereita ja  
juttuseuraa kaipaavat  
  paikalle klo 10-12. 

                        ISÄNPÄIVÄLOUNAS  
                    tarjoillaan 30-vuotisen 
                  perinteen mukaisesti  
                 13.11. Erityisesti isien 
                 toiveita täytetään kinkun  
               ja lanttulaatikon  
             valmistamisella. 
           Kasvissyöjätkin  
          huomioidaan. 

       KEKRISSÄ iloitaan  
 syksyn sadonkorjuusta  
lauantaina 1.10.  
Moniksen pihalla ovat tutut lähi-
tuottajat, tarjoilut, kepparikisa ja 
    arpajaispalkintona suursäkki 
           klapeja. 

                                                 Kokeileva ja kekseliäs Mauri Jalli on koonnut  
                                                tietokoneen keskusyksikön vanhoista purkukoneista ja 
                                               asentanut sen pahvilaatikkoon. Hyvin toimii näytön ja 
                                         näppäimistön kanssa näyttävät Mauri ja otalampelainen 
                                   kaverinsa Rasmus moniksen nettinurkassa. Pelaamiseen on 
                          useampi uudempikin kone pöydällä. Nettinurkkaan pääsee vielä 
              muitakin mukaan ideoimaan uusia keksintöjä ohjaajana toimivan  
Juho Sahramaan kanssa. 



 

Selin monitoimitalolle Leader-rahoituksella hankeavustuksena saatu sydäniskuri eli defibrillaattori on 
tarkoitettu kyläläisten käyttöön. Monitoimitalon pihanpuoleiselle ulkoseinälle sijoitettu iskuri on hel-
posti saatavilla, kun lähitienoolla tapahtuu sydänpysähdyksen aiheuttama sairauskohtaus. 
 
Kun iskurin kannen avaa ja kytkee virran, laite alkaa kertoa toimintaohjeita. Laitteen vieressä on myös 
piirroskuvitettu ohjemoniste, jonka voi ottaa mukaan. 
 
Iskuri on tarkoitettu ensiavuksi kunnes hätänumerolla kutsuttu ambulanssi ehtii paikalle. 
 
Käytön jälkeen iskuri palautetaan paikalleen ja siitä ilmoitetaan kyläyhdistyksen puhelimeen  
044 040 3320, että laite saadaan ladattua uudelleen. 

Sydäniskurin kotelo avautuu 
oikeasta sivusta. 

Ritva Juhantalo ja Heini Autti 
toteavat iskurissa olevan  

selkeät kuvitetut ja äänitetyt oh-
jeet, joiden mukaan on helppoa 

ja turvallista toimia. 

 
Torstaitupaa pidetään syksyllä kahden viikon välein parillisina viikkoina. Takasivun viikko-ohjelmassa on 
lueteltu kokoontumispäivät. 
 
Tuttuun tapaan syödään yhdessä talkoilla valmistettua ruokaa. Ruokailun lisäksi ohjelmaan on  
suunniteltu musiikkia ja vierailijoita. Myös verenpaineen voi saada mitattua. 
Torstaitupaa varten anottiin ja saatiin Vihdin kunnalta hyvinvointiavustusta, jonka avulla voidaan  
maksaa vieraille palkkiota ja matkakuluja. Avustukseen sisältyy myös tupalaisille ilmainen joululounas 
15.12. 
Uutena ohjelmana päätettiin kokeilla bingonpeluuta. Palkintona on kahvia, joka onkin nyt aikaisempaa 
arvokkaampaa. 

Selin kyläyhdistyksen nettisivut selki.fi on uusittu entistä selkeämmiksi ja helpoiksi käyttää. 
Sivuilta löytyy tietoa yhdistyksestä ja toiminnasta sekä mm. Selkiläisen aikaisempia numeroita. 
 
Toiveena on kerätä sinne lisää tietoa kylästä ja historiasta, kunhan aikaa ja tekijöitä löytyisi lisää. 

Torstaituvassa uutuutena kahvibingo 

Kyläyhdistyksen nettisivut uusittu 
 

Sydäniskuri helposti käyttöön 



 

Lähituottajien syksyn satoa pellolta ja puutarhasta: 
kasviksia, juureksia, jauhoja 
mehuja, leipää, leivonnaisia 

kalatuotteita, lampaasta lihaa, lankoja ja taljoja. 
 

Kahvikakkukisa leipureille. Yleisöäänestys maistinpalojen perustella. 
 

Kepparikisa ja talutusratsastusta. 
 

Arpajaiset. Palkintona suursäkki klapeja. 
 

Käsitöiden myyntipöytiä. 
 

Puffetti herkkuineen, ulkona makkaraa ja lettuja  
sekä Dogs&Deliltä suosittuja burgereita. 

 
 
 

 
Selin Nuorisoseura on saanut Vihdin kunnalta  
hyvinvointiavustusta virkistystoiminnan järjestämiseen. 
Sen vuoksi nuorisoseurantalo Seppolassa järjestetään 
syksyllä muutaman kerran tanssit livemusiikin  
tahdittamana. 
 
Ensimmäiset tanssit ilman pääsymaksua järjestetään 
perjantaina 9.9 klo 19-22. Tanssia tahdittaa letkeästi 
soittava trio Punanokka the, joka on aikaisemminkin 
Seppolassa esiintynyt. Kahviossa myydään virvokkeita 
ja pientä purtavaa nuorisoseuran hyväksi. 

SADONKORJUUN KEKRIJUHLA 
 

Selin monitoimitalolla, Selintie 529 
lauantaina 1.10 klo 11 – 15 

Seppolassa tanssitaan syksyllä 

Järj. Selin kyläyhdistys ry  kylayhdistys.selki@gmail.com 

TERVETULOA! 

mailto:kylayhdistys.selki@gmail.com


Monitoimitalon viikko-ohjelma syksy 2022 
Selintie 529, 03320 Selki 

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) 

 

Päivä  kello   ohjelma 
 
Sunnuntai  16.00-17.00  Kehonhuolto ja venyttelyliikunta sekä keppijumppaa. 
      Ohjaaja kuntohoitaja Irja Heino p. 040 733 7068. Alkaa 18.9 
 
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 liikunta-, kokkaus- ja kädentaitokerho. Ala-asteikäisille. 
      Tied. Vihdin 4H-yhdistys, sähköposti 4h@vihti.fi Alkaa 13.9. 
 
                       19.15-20.15  Raamattupiiri. Keskustelua radioraamattupiirin aiheista. 
      Yhteyshenkilönä Liisa Ali-Mattila p. 0400 798229. Alkaa 20.9. 
 
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. 
 
   17.30-20.00  Nuorten nettinurkka pelaamista, rakentelua ym yhdessä. 
   Ohjaajana Juho Sahramaa p.050 912 7005. 
       
Torstai  13.00-15.00  Torstaitupa, ruokailu ja toimintapäivä kyläläisille.     
      Parillisina viikkoina 22.9, 6.10, 20.10, 3.11, 17.11, 1.12 ja 15.12 
      Ohjelmassa musiikkia, keskustelua ja uutuutena kahvibingo.  
      Mahdollisuus verenpaineen mittaukseen. 
      Eläkeläiset, talkoolaiset ja opiskelijat 6 €, muut 7 €. 
      Tiedustelut ja ilmoittautumiset Liisa Ali-Mattila p. 0400 798229. 
 
   17.00-18.30  Lukupiiri, kk:n 1. perj. Liisa Kernen puh. 0500 894 334/tekstiviesti. 
 
Perjantai  10.00-12.00  Perhekahvila. Lapsille leikkipaikkoja, vanhemmille kahvit. 
      Mukaan ovat tervetulleita kaikki kyläläiset. 
      Yhteyshenkilönä Heini Autti puh. 044 040 3320. 
    
Kirjastosta voi lainata omatoimisesti kirjoja ja dvd-levyjä talon aukioloaikoina. Lainaukset merkitään 
eteisen pöydällä olevaan vihkoon. 
 
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 
 
            Kyläavustaja Heini Auttia voi pyytää avuksi arjen askareisiin p. 044 040 3320. 
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