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             Monitoimi- 
      talon portilla 
   oleva ilmoitustaulu 
kertoo talon tapahtumista  
ja muistakin ajankohtaisista  
riennoista. Tässä kesäisessä kuvassa kukkivat edellisenä 
syksynä istutetut sipulikukat. Talolla on monenlaisia  
   mahdollisuuksia toimintaan. Pihalla voi poiketa lasten 
     leikkipaikoilla tai aikuisten liikuntavälineillä. 
            Sisällä voi harrastaa tai järjestää kokouksia  
                    ja juhlia. Tervetuloa! 

                   Ilmoittaudu  
              Joulukalenteriin 
        Selkiläistä joulukalenteria  
      kootaan parhaillaan. Mukaan  
  pääsee 24 osallistujaa, jotka  
rakentavat jouluisen asetelman  
 ikkunaan, pihaan tai portinpieleen. 
  Kyläläiset saavat äänestää  
    mieleistään luukkua ja eniten  
       ääniä saaneen luukun tekijä  
                  palkitaan. 

                Monitoimitalo 
             tarjoaa kyläläisille  
                    omaa tilaa 
    Monitoimitalolla on tekemistä  
  ja tilaa kaikenikäisille kyläläisille  
  pihan leikki- ja liikuntapaikoista  
 kirjastoon ja saunan vuokraukseen. 
Kokoukset ja perhejuhlatkin sujuvat  
      Hyvin varustellun keittiön ja 
           selkeiden tilojen avulla. 

                Torstaituvassa  
                   jouluateria 

       Torstaituvan toimintaan  
    saadun kunnan avustuksen tuella 
       pelataan bingoa ja kokataan  
    juhlava jouluateria 15.12. Syksyn 
      ajan torstaitupa kokoontuu 
         parillisina viikkoina 
          nimikkopäivänään klo 13. 

Isänpäivälounaalla 
kaksi kattausta 

                               Isänpäivälounaalle kutsutaan  
                            monitoimitalolle 13.11 perinteisten 
                          herkkujen ääreen.  Runsas, joulu- 
                              makujakin tarjoava, ruokapöytä  
                             katetaan klo 12 ja klo 13.30. 
                            Lounaalle voi tulla ilmoittamatta, 
                               mutta useamman hengen  
                                   porukoille saa varaamalla  
                                          helpommin oman  
                                                 pöytätilan. 

               Seppolassa  
               joulujuhla 
    Nuorisoseurantalo Selin  
  Seppolassa pidetäään joulu- 
     juhla lauantaina 17.12.  
      Tarjolla on ohjelmaa ja  
     osallistumista jouluisten  
            herkkujen kera. 

 SELKILÄINEN 
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       Tämän syksyn kekritapahtuma sai lentävän lähdön, kun ”vanha rouva”  
     DC 3, teki matalan ylilennon Selin päällä matkallaan Poriin. 
 
    Vauhdikkaasti päivä jatkuikin, sillä osanottajia oli ennätyksellisen paljon  
a   lähialueen tuottajilta oli runsaasti tarjolla sekä paikalla syötävää  
     syötävää että kotiin kokattavaksi vietävää. Kahviossa kauppansa teki  
      kurpitsakeitto ja burgeriautolla oli tavanomaisen pitkä jono. 
Pihalla ja sisälläkin oli aikaisempaa enemmän pöytäryhmiä, joten  
ruokailijoiden ei tarvinnut jonottaa ja halutessaan voi istahtaa hetkeksi  
ostoksineen. 
Kädentaitajien myyntipöydät olivat täynnä sukkia, pipoja, hattuja ja  
muuta lämmittävää asustetta talven varalle. 
 
Keskellä pihaa odotti arpajaisten päävoitto, tämän syksyn hittituote,  
suursäkki klapeja. Ne olivat peräisin talkoilla kaadetuista monitoimitalon 
vaarallisiksi todetuista pihapuista. 
Tero Sahramaa saikin melkein lottopotin, kun kaikilla ostamillaan  
kolmella arvalla sai sekä päävoiton että lisäksi hunajaa ja omenamehua. 
Monelle muullekin arpaonni jakoi paikalla olleiden tuottajien  
paikkamaksuna antamia tuotteita. 
 
Selin paras-taitajakisassa arvioitiin kahvikakkuja. Niitä tuotiin kuusi   
kappaletta ja yleisö sai maistella ja äänestää parhaan. Äänestyslappuja  
kertyi 99. Voittajaksi selvisi Ritva Juhantalo valkosuklaa-puolukkakakullaan. 
 
Nuorimmillekin osanottajille oli monenlaista puuhaa: talutusratsastusta  
pellolla, pomppulinna piharakennuksen katoksessa ja moniksen pihan  
leikkipaikat. 
 
Puuhakkaan päivän kruunasi värikäs ruska ja auringonpaiste. 

Tero Sahramaa komean  
voittopottinsa vierellä. 

Kahvikakkukisan kakut numeroitiin 
ja paloiteltiin maistelua varten.  
Pöydän äärellä olikin vilkasta  
herkullisen tehtävän äärellä.  
Ritva Juhantalon voittokakku  
edessä keskellä. 

 

Moniksesta on rakentunut monipuolinen toiminta- ja palvelupaikka kyläläisiä varten. 
 
Monipuoliseen harrastustoimintaan osallistumisen lisäksi: 
 pihalla voi poiketa lasten leikkikentillä tai aikuisten liikuntavälineillä ja tuoda kierrätystekstiilejä 

pakattuna katoksen rullakkoon sekä lainata talon seinältä sydäniskuria 
 talon kirjastosta voi lainata toiminta-aikoina kirjoja ja dvd-levyjä, 
 kotijuhliin voi vuokrata astioita, 
 vuokrata voi myös tilat perhejuhliin ja kokouksiin tai saunomiseen. 

Vuokrauksesta ota yhteyttä kyläavustajaan puh. 044 040 3320 tai kylayhdistys.selki@gmail.com 

Monitoimitalo kyläläisiä varten 

Kyläyhdistyksen talkooväki kiittää tyytyväisenä kaikkia tapahtumaan osallistuneita. 

 

Moniksen nettinurkkaan on saatu lisää koneita. Nyt mukaan voi tulla ilman omaa pelivälinettäkin.  
Siis keskiviikkoiltaisin klo 17.30 – 20 nuoret mukaan pelailemaan ja ideoimaan uusia keksintöjä. 
 

Nettinurkkaan ilman konettakin 

Kekrissä lähituotteet kiinnostivat 
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Joulukauden avaukseksi kinkkua ja lanttulaatikkoa 

mureketta, graavilohta ja sinappi- ja valkosipulisilakoita 
iso valikoima salaatteja ja hapankaalia 

 
Herkkupöytä ja täytekakkua 

 
 

Aikuiset 25 €, 7-15 vuotiaat 10 €, nuorimmat - 

 

Ensimmäinen isänpäivälounas valmistettiin 
30 vuotta sitten kylän kerholaisten voimin. 
”Entiset nuoret”, Mikaela ja Susanna,  
osallistuvat viime syksynä taas talkootöihin. 

 

 

Kyläläisiä kutsutaan kokoamaan yhteistä joulukalenteria viime vuoden tapaan. 
 
Oman luukun voi rakentaa ikkunaan, pihaan tai portille, sellaiseen paikkaan, että katsojat  
sen helposti havaitsevat. 
 
Toimi näin: 
1. Ilmoittaudu mukaan soittamalla kyläavustajan numeroon 044 040 3320. 
2. Varaa oma numerosi kalenterista. Kun kaikki numerot on varattu, julkaistaan niistä  

kartta Selin Facebook-ryhmässä ja Selin nettisivulla www.selki.fi 
3. Suunnittele ja toteuta oma luukkusi näkyvälle paikalle. 
4. Luukun voi avata jo 1.12 tai sitten oman numerosi päivänä. 
5. Kyläläiset kiertävät kartan mukaan katsomassa luukkuja. 
6. Äänestä Nuutin päivään mennessä mielestäsi parasta luukkua sen numerolla 

varustetulla postikortilla, joka pudotetaan monitoimitalon postilaatikkoon. 
 
Eniten ääniä saaneen luukun rakentaja palkitaan. 

 
    Tehdään yhdessä joulutunnelmaa kylälle! 

Selin monitoimitalolla Selintie 529 
 

sunnuntaina 13.11.2022 
kattaukset klo 12 ja 13.30 

TERVETULOA! 

JOULUKALENTERI SELKIIN 

ISÄNPÄIVÄLOUNAS 

* 

* 



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) 

 

Aluksi tärkein: 

Seppolan joulujuhlaa vietetään lauantaina 17.12.2022 klo 12 -15. 
Luvassa on perinteiset riisipuurot ja sekametelisopat ja muutakin purtavaa. 

Euroopan komein joulukuusi. 
Lapsille puuhaa sisällä ja ulkona. 

Myyjiä on tulossa herkkuineen ja koristeineen. 
Lämmin tunnelma, aidosti, kun pönttöuuneilla lämmitetään. 

 
Työteliäs kesä 
Kulunut kesä on ollut työntäyteinen. Kesäkuussa saapui palkkatuella työllistetty Milla Ammondt.  
Hän on opiskellut pintakäsittelijäksi ja ollut niissä töissä harjoittelijanakin. 
 
Ensimmäisenä työnään Milla kunnosti Seppolan kovapuiset pihalusteet ja seuraavaksi maalasi talon  
molemmat pönttöuunit. Sitten hän nousi henkilönostimella katolle, pesi, huuhteli ja maalasi  
pensselillä koko peltikaton. 
 
Muutaman kerran vesisade ropsautti vastamaalattuun pintaan. Keväällä tarkastellaan pitääkö maalata 
uudelleen ne kohdat. 
 
Syksyllä siirryttiin sisätöihin ja nyt salin ikkunat alkavat olla valmiita takaisin asennettavaksi. Vanha  
maali ja kitti on poistettu, laitettu uutta tilalle, perinteistä tietenkin, pellavaöljykittiä ja maalia. 
 
Välillä on järjestetty jo vuosittainen tapahtuma Komeiden kokoontumisajot ja vuokrattu taloa  
yksityistilaisuuksiin. On taas tanssittukin ja tanssitaan lisääkin, kun saimme kunnan hyvinvointiavustusta 
orkesterin ja esiintyjien palkkaamiseen. 
 
Uusi nettisivukin on avattu. Vielä keskeneräinen ja vaatimaton, mutta kohennellaan kun ehditään. 
Katso www.selinnuorisoseura.fi. 
 
Kaikenlaista tohinaa on, tervetuloa mukaan puuhaamaan. 
Sirpa Nyman Selin Nuorisoseuran pj puh. 040 750 7337. 
 
 

Milla Ammondt henkilönosturissa Seppolan kattoa 
maalaamassa. Kuva Kari Vitikainen 

Komeista komeimmaksi kesän kokoontumisajoissa 
valittiin tämä mainospaku. 

Syysterveiset Selin Nuorisoseurantalolta 
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