
  oution riemut 

Mitä kyläavustaja tekee?

Kyläavustaja tekee töitä, jotka tukevat 
kyläläisten arkea ja asumista. Tällaisia palveluita 
ovat mm. pihatyöt, puiden pilkkominen pienet 
kunnostustyöt, siivoaminen,  asiointipalvelut, 
ja neuvonta. Kyläavustaja ei kuitenkaan tee 
luvanvaraisia töitä. 

Palveluista veloitetaan pieni maksu, joka on 
10 € tunnilta ja on kotitalousvähennys
kelpoinen.
 
Lisätietoja kyläavustajasta, ota 
yhteyttä

Kyläavustaja auttamaan 
Routiolaisten arjessa.

     Lue lisää

Kyläavustaja

Routioseura pyrkii tarjoamaan alueen asukkaille 
jotain konkreettista, joka ilahduttaa ja parantaa 
asumista alueella. 
 
Pyrimme myös lisäämään yhteishenkeä alueen 
eri toimijoiden välillä. 
 
Routioseura on mukana jokavuotisessa 
Routiopäivä tapahtumassa, joka järjestetään 
vuosittain toukokussa. 
 
Järjestämme joka toinen torstai teema-
kokoontumisia, tähän asti Seurakunnan kerho-
huoneella ja syksyllä myös Apuomenan tiloissa. 
 
Teemoina on ollut  muun muassa 
tuote-esittelyt, hierojan opastusta, kirkkoherran 
vierailu, keskutelua kirjoista, puutarhavierailu, 
ja -asiat. 
 
Seuraamme tarkkaan Routionmäen rakennus-
projektia. Uusi monitoimitalo tulee olemaan 
tärkeä myös seuran tulevassa toiminnassa. 
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041 709 4174



Routioseura ry on käynnistämässä Kyläapu -
toimintaa. Tarkoituksena on tarjota alueen 
asukkaille apua ja tukea arkeen.

Kyläavustajan palveluihin kuuluvat pihatyöt, 
pienimuotoiset kiinteistön kunnostukset, 
siivoaminen ja asiointi.

Kyläavustaja Ajankohtaista Julkinen liikenne Routiolta

Roution alueellinen yleissuunnitelma
Roution Huolto ja Lohjan kaupunki ovat 
yhdessä käynnistäneet hankkeen,  jossa alueemme 
ympäristöä tarkastellaan kokonaisuutena. 
hankkeen ihmiset ovat olleet yhteydessä seuraamme 
ja olemme antaneet palautetta siitä, miten alueen 
ympäristöä tulisi kehittää.

Routionmäki
Koulun rakennustyömaalla seinät ovat nousseet 
pystyyn, joitain ongelmia vielä urakoiden kanssa 
on mutta kaupungilla on tavoite saada koululaiset 
uuteen kouluun niin pian kuin mahdollista.
Routioseura ry tulee käyttämään uutta 
monitoimitaloa iltaisin. Tarkoituksemme on kehittää 
monimuotoista toimintaa alueemme asukkaille.

Koirapuisto
Alueen koiria, koiranomistajia ja muitakin 
eläinystäviä lähellä oleva hanke koki takapakkia 
keväällä, kun hyväksi havaitsemamme paikka olikin 
kaavoitettu asuntoja varten. Uusia paikkoja on 
ehdolla ja alueen yleissuunnitelmassakin 
koirapuisto on mukana.

Kaavoitus ja kunnossapito
Peipontien työmaa alkaa lähestyä loppuaan, tien 
lisäksi korjattiin vesi- ja viemärijärjestelmää koko 
kevään ajan. Routiontien kunnostuksen 
suunnitelmat olivat esillä keväällä, tien reunoja on 
merkitty ja toteutuskin käynnistynee lähiaikoina.

K-kaupan jättämä liiketila on tyhjennetty, uuden 
vuokralaisen tai omistajan etsintä on käynnissä.

Liikekeskus

  Routio - Lohja Lohja- RoutioKyläavustaja - projekti

Kirjastoauto
Aikataulu: 15.8. - 31.12.2016
Uusia pysäkkejä voi ehdottaa ensi vuodelle, 
kirjastoautot tulevat ajamaan kahdessa vuorossa. 
Virkkalan kirjasto järjestää tämän palvelun.
Kirjastoautot eivät kierrä 23.12. - 31.12.2016 
välisenä aikana.

Lohja Routio Ajopäivä

6:30 6:35 Koulup.

7:20 7:25 M-P+

7:20 7:25 Koulup.

8:50 8:55 M-P

11:10 11:15 M-S

12:10 12:15 M-P+

13:10 13:15 M-P+

14:00 14:15 1) M-P+

15:10 15:15 M-P+

15:40 15:45 L

16:05 16:10 M-P

17:20 17:25 M-P+

18:10 18:15 M-P+

19:35 19:40 M-P

21:05 21:10 SS

Routio Lohja Ajopäivä

6:30 6:40 M-P+

7:30 7:40 M-P

8:20 8:30 M-P+

8:20 8:30 Koulup.

9:40 9:55 M-P

10:40 10:50 M-P

10:40 10:50 L

13:10 13:25 M-S

13:45 13:55 M-P+

14:35 14:50 M-P+

14:55 15:05 M-P+

17:00 17:15 M-P+

18:15 18:25 SS

18:40 18:50 M-P+ 1) Lohjan Sairaalasta 13:50

M-S jokapäivä

M-P maanantai - perjantai

L lauantai

SS sunnuntaisin ja pyhäpäivinä.

Koulup. peruskoulujen

+ 12.8.2015 - 3.6.2016

Maanantai Routiontie 211 14:35 - 14:50

Maanantai Kalliomäentie 2 15:00 -16:00

Torstai Kalliomäentie 2 16:30 - 17:00

Maanantai Hiidenpuronkaari 9 10:15 - 10:30

Kalliomäentie 2 14:45 -15:45

Pariton viikko

Parillinen viikko

Palveluliikenne
Tiistaisin

Routio Lohjantähti

Meno 9:00 9:15

Paluu 12:55 12:45


