
 

 
     Tässä tiedotteessa on koko kylän eri toimijoiden ajankohtaiset terveiset  

selkieläisille loppuvuoteen, ota talteen! 

 Omatoimista suunnistusta ja muuta Selkien Sisun ajankohtaista 

Syyslomaseikkailuksi sopivat 2 helppoa suunnistusrataa, lähdöt Selkien koululta ja Mustavaaran 

laskettelukeskuksesta. Radat ovat paikallaan viikon 42 loppuun asti, rastit polkujen lähellä. Kartat saatavilla 

Palotalolta. Hämärällä muista otsa- tai taskulamppu mukaan.  

Talvikaudella 1) koulun luistinradan tekoa, talkoopäivistä ilmoitukset FB:ssä ja netissä, tervetuloa talkoisiin 

2) latupohjien raivausta viime talven urapohjalle, saa tehdä omatoimisesti, kysy Matilta p. 0400 887965. 

Kuntosalille tulossa kevyet ohjeet/säännöt jne. Syksyn aikana on luvassa ohjattu tutustuminen kuntosaliin. 

Turvallisuuden takia kuntosalin käyttö alle 12 v. täysikäisen kanssa. Seuraa tiedotteita netissä, FB ja 

Palotalon seinällä. Sisun viikko-ohjelma ja jäsenlomakkeet löytyy www.selkie.fi/sisu ja Palotalolta. 

 
 Tiina Jormanaisen ja Mika Tarkkosen Konserttikiertue  

Tiina Jormanaisen ja Mika Tarkkosen ilmainen konserttikiertue Kontiolahdella loka-marraskuussa. Kiertue 

saapuu Mönnin kylätalolle tiistaina 30.10. kello 13.00 ja keskiviikkona 7.11. kello 18.00 Jakokosken 

Tähtikalliolle. Järjestää Kontiolahden kunta / Kulttuuripalvelut lisätietoja www.kontiolahti.fi 

 Hirvipeijaiset Selkien Seurojentalolla 2.11.2018 

Selkien Seudun Erä järjestää hirvipeijaiset perjantaina 2.11.2018 Seuraa tiedotusta lehdistä ja/tai nettisivuilta 

www.selkie.fi/era 

 Halloween disco Selkien koululla 3.11.2018 

Maisemakylien Vellikello ja Selkien koulun vanhempaintoiminkunta yhdessä järjestävät 3.11.2018 

Halloween discon klo 17–21 (katso oma tiedote, porrastetuista ikärajoista ym.), lisätietoja www.selkie.fi 

 14.11.2018 Elokuvia ja valokuvia Selkieltä koululla 18.00 alkaen  

Keväällä palkittu valokuvaaja Joel Karppanen valokuvasi Selkiellä maisemia ja kyläläisiä. Kuvaus oli osa 

kansainvälistä "We Feed the World" -näyttelyä, jossa eri mantereilta on ryhmä kyliä, jotka pääsevät 

yhteisnäyttelyyn Lontooseen lokakuussa. Marraskuussa saamme vedoksen näyttelystä Selkielle, maistiaiset 

näyttelystä 14.11. kello 18.00 Selkien koululla. Selkien näyttelyn paikka ja aika selviää myöhemmin seuraa 

tiedotusta www.selkie.fi 

Lyhytelokuvia (Matti Martikainen) 14.11.2018 noin klo 19 Selkien koululla, mukana muun muassa: 

1) Työn juurilla kooste,  
20 minuuttia 

- Karhun peijaiset Selkien 

Seurojentalolla 10/1998 7 min. 

- Talvikalastusta. Apaja 

Lappajärvellä 2/1999 5 min. 

- Marjastusta Lehtoilla 8/1999 4 min 

30 sek. Aune näyttää miten mehut 

tehdään MehuMaijalla. 

- Karjanhoitoa ja karjankutsunnan 

SM-kisat Lapinlahdella 7/1998 5 

min. 

2) Leipä ja syystöitä Lehtoilla 
1975–1976 13 min 20 sek. Äitini 

paistaa ruisleipää ja kertoo 

lapsuudestaan Juuan Larinsaaressa. 

Lisäksi 

välähdyksiä ulkotöistä; perunat 

kuoppaan, viikatteella niittoa, lehtien 

haravointia, veden nostoa kaivosta... 

 

 

3) Kertomus pienen kaupan 

viimeisestä päivästä  
6/1977 14 min 30 sek. 

Ikolan puotia muistuttava pieni K-

kauppa, joka lopettaa toimintansa 

markettien tultua Lempäälään. 

 

 

 Joulumyyjäiset ja Puurojuhla Mönnin kylätalolla (Mönnintie 87) 
Perinteiset joulumyyjäiset 1.12.2018 klo 10–14 Tervetuloa myyjäisiin! (Tahdotko tulla myymään 

myyjäisiin, varaa oma myyntipöytä Rauhalta p. 040 4133403)  

Mönnin ja Selkien yhteinen Puurojuhla torstaina 13.12.2018 klo 18 Tervetuloa!  

http://www.selkie.fi/sisu
http://www.kontiolahti.fi/
http://www.selkie.fi/era
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