
 SELKILÄINEN 

Tiedote kyläläisille Selin tapahtumista 1/2023 

Selkiläisiä 
kutsutaan 

kyläkokoukseen 
monitoimitalolle 

sunnuntaina 5.3 klo 14 
Nuorisoseuralla 

vuosikokous 
Seppolassa 
28.2 klo 17 Kyläavustajan 

paikka 
avoimeksi ensi 
toukokuussa. 

 
Burgerien ystäville on saatu Selkiin vakituinen  
viikonlopun ruokailupaikka, kun Dogs & Delin  
Diner grilli avautui kylän keskustaan.  
Pieneltä näyttävässä mökissä on tilava ravintolatason 
keittiö ja kymmenkunta asiakaspaikkaa. Kesäkelejä 
varten viereen rakennettu terassi antaa lisätilaa. 
 
Katija Sepponen toivottelee ovella kyläläiset  
tervetulleeksi. Burgeriauto kiertää entiseen malliin 
lähitienoon tapahtumissa, joten kiirettä riittää. Apu-
voimien joukkoon on palkattu  mm. kolme nuorta 
kunnan kesäsetelin tuella. 

Viikko-ohjelma 
tarjoaa mukavaa 

yhdessä tekemistä 
moniksella. 

Tutki takasivu. 

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

Selkiläisten  
kirkkopyhä 

Marianpäivänä 26.3 
Vihdin kirkossa 

Selkiläisiä yrityksiä 
esittelyyn 27.5 

Nummelan yrityskujalle? 



 

 

 
Selin kylän avarat maisemat ja kansakoulun ensimmäisen luokan opettaja 1950-luvun alussa ovat  
lämpiminä muistoina mukana Tarja Ruohosen rankasta lapsuudestaaan kirjoittamassa kirjassa. Vaikka 
perhe asui Selissä vain vähän aikaa, kauniit muistot vilahtelevat kirjassa myöhemminkin. 
 
Kukkien kantama-kirja on koskettava kuvaus pienestä tytöstä isän alkoholismin pelottavassa varjossa.  
Kirjoittaja kuvaa elävästi luonnon ja kukkien antamaa iloa ahdistavien asioiden keskellä. Voimia antoivat 
myös monet opettajat ja viisaat isovanhemmat. 
Esikoistytön jälkeen syntyi neljä poikaa ja perhe muutti lukuisia kertoja koulujen vaihtuessa samalla.  
Äiti tarvitsi apua ja veljet vahtimista, joten läksyihin ei riittänyt voimia. 
 
Tarina osoittaa, että koskaan ei ole liian myöhäistä työstää vaikeita ja vaiettuja kokemuksia. 
-Kirja on rankka, mutta lopussa on suuri valo, Tarja Ruohonen itse sanoo. 
Myöhemmin hän kirjoitti iltakoulussa ylioppilaaksi ja on tehnyt työuransa erityistä huolenpitoa  
tarvitsevien lasten parissa. 
 
Selin hyvät muistot toivat Tarja Ruohosen viime kesänä käymään Selissä ja hän liittyi jäseneksi 
kyläyhdistykseenkin. 
 
Kirja on nyt monitoimitalon kirjahyllyssä lainattavissa. 

  
Selin kyläyhdistyksen nykyisen kyläavustajan, Heini Autin, pesti päättyy toukokuussa. Hänelle etsitään 
seuraajaa, joka huolehtisi monitoimitalosta ja auttaisi kyläläisiä arjen askareissa.  
Muuten tehtäviä voidaan räätälöidä palkattavan henkilön taitojen mukaan. 
 
Kyläavustajan palkkaus tapahtuu TE-keskuksen kautta, siksi hakijan pitää olla palkkatukikelpoinen, 
mikä tarkoittaa kahden vuoden työttömyyttä. 
Viikkotyöaika näin työllistetylla on 26 tuntia. 
 
Tehtävästä kiinnostuneet voivat kysellä lisää kyläyhdistyksen numerosta  044 040 3320 tai  
sähköpostilla kylayhdistys.selki@gmail.com. 

Kukkien kantama 
- kirja rankasta lapsuudesta 

Selkiin haetaan kyläavustajaa 

Joulukalenterin voittoluukku hymyilytti ohikulkijoita  
Nummenpääntien mutkassa. Hankeen uponnut polkupyörä  
ja kuperkeikan tehnyt lumiukko äänestettiin viime  
joulukauden parhaaksi. Luukun rakentaneet Miia Geleit ja 
Rasmus Vahter palkittiin herkkukorilla. 

 

 
Vihdin seurakunta kutsuu kyliä ja järjestöjä  
kirkkopyhän viettoon Vihdin kirkkoon.  
 
Selkiläisten nimikkopyhäksi nimettiin  
Marianpäivä 26.3. Kello 10 
jumalanpalveluksen toimittaa pastori  
Sanna Kilpelänaho, torstaitupalaisille  
tuttu pappi. 
 
Kuljetusta voi kysellä Liisa Ali-Mattilalta  
puh. 0400 798 229. 
 

Selkiläiset kirkkoon  
Marianpäivänä 
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sääntömääräinen vuosikokous pidetään 
tiistaina 28.2.2023 klo 17.00 

Nuorisoseurantalo Seppolassa,  
Seppolantie 32. 

 
Kerrataan viime vuoden tapahtumia ja 

luodaan katsaus tulevaan. 
 

Tervetuloa jäsenet ja muut asiasta kiinnostuneet. 

Monitoimitalolle on saatu uusi piano.  
Sen lahjoitti entinen selkiläinen Pauli Räty. 
Edellinen soittopeli olisi vanhuuttaan tarvinnut  
suuren remontin. Pianon lisäksi monitoimitalolla on 
Siippoon koululta ostettu, perinteinen koulusoitin, 
harmooni.  

 
 
Vihdin kunta ja Nummelan Kilta järjestävät vihtiläisten yritysten esittelypäivän 
Nummelassa lauantaina 27.5. Torin tienoille on kaavailtu mökkirivistöä yittäjäkujaksi. 
 
Kyläyhdistys ehdottaa selkiläisten yritysten yhteistä mökkiä, jossa esitellään mahdollisille 
asiakkaille osallistuvien yritysten toimintoja ja yhteystietoja. 
 
Jos osallistuminen kiinnostaa ilmoittaudu Selin kyläyhdistykselle kylayhdistys.selki@gmail.com. 
Yhteisessä palaverissa voidaan sitten suunnitella käytännön toimet selkiläisten esittelyyn. 

Selkiläinen yrittäjä esittäydy vihtiläisille 

Selin Nuorisoseura ry:n 

Kutsu selkiläisten kyläkokoukseen 

Kyläkokous pidetään sunnuntaina 5.3.2023 klo 14 
Selin monitoimitalolla, Selintie 529 

Selin kyläyhdistys ry:n vuosikokous: 
 
sääntömääräisinä asioina käsitellään 
• vuosikertomus ja tilinpäätös 
• toimintasuunnitelma ja talousarvio 
• henkilövalinnat hallitukseen 
 

               

 

 
Sään salliessa paistetaan pihalla makkaraa ja jutellaan kylän yhteisistä asiois-

ta sekä kyläläisten toivomista kehityskohteista ja tapahtumista. 
 

Siirrytään sisälle taloon pullakahveille ja kokoukseen: 
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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) 

 

 

Päivä   kello   ohjelma 
 
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. 
 
   13.00-14.00 Keppijumppaa ja kehonhuoltoa. 
      Ohjaaja kuntohoitaja Irja Heino p. 040 733 7068. 
                     
   17.30-19.00 4H:n liikunta-, kokkaus- ja kädentaitokerho. Ala-asteikäisille.        
      Tied. Vihdin 4H-yhdistys, sähköposti 4h@vihti.fi 
                      
   19.15-20.15  Raamattupiiri. Keskustelua radioraamattupiirin aiheista.    
      Yhteyshenkilönä Liisa Ali-Mattila p. 0400 798229. 
 
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. 
      Parittomina viikkoina 16.2, 2.3, 16.3, 30.3, 13.4, 27.4, 11.5.  
      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 
 
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 kirjoja omatoimisesti talon aukioloaikoina. Merkintä vihkoon.  
Kyselyt Liisa Kernen puh. 0500 894 334/tekstiviesti. 

                      
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. 

Monitoimitalon viikko-ohjelma talvi 2023 
  Selintie 529, 03320 Selki 
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