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Routioseura ryAjankohtaista

Routioseura pyrkii tarjoamaan alueen 
asukkaille jotain konkreettista, joka ilahduttaa ja 
parantaa asumista alueella.

Routioseuran toiminta laajeni vuoden 2017 aikana,  
perustimme päiväkoti jaoston jonka nimeksi tuli 
Ropponen. ROK eli ROution Kutimet kookoontuu 
torstaisin klo 18:00. ROKOVA (Roution koulun van-
hemmat) on nyt myös osa Routioseuraa.

Routioseura on mukana kehittämässä iltatoimintaa 
Routionmäki monitoimijatalolle.  Routioseura on 
mukana jokavuotisessa Routiopäivä-tapahtumassa. 

Järjestämme joka toinen torstai klo 16:00-18:00   
’Hyvän olon kahvit’-teemakokoontumisia seura-
kunnan kerhotiloissa, Kalliomäentie 2.

Lisätietoja tulevista tapahtumista nettisivuiltamme 
ja Facebookista. Tiedotamme tapahtumista myös 
lehdissä.

Routionmäen omatoimikirjasto

Viikonpäivä Palvelumuoto Avoinna

ma-to Omatoimi 16-20

la-su Omatoimi 8-15

Omatoimikirjastoon pääsee kirjastokortilla ja tun-
nusluvulla, kortinlukija on lähellä ulko-ovea. 
Omatoimiaikana kirjastoon on 13 vuoden ikäraja.

Jokaisen asiakkaan tulee kirjautua sisään omalla 
kirjastokortillaan. Lapset voivat tulla vanhempien 
seurassa ilman kirjautumista. 
Ethän päästä muita sisään kirjastokortillasi.

Vauvat 2018

Routioseura haluaa onnitella ja juhlistaa jokaista 
2018 syntyvää vauvaa, uutta routiolaista.
Lasten syntymäpäivät tulevat näkyviin myös 
ikkunaan (Kalliomäentie 2).
Jos teille on syntynyt tai syntymässä vauva ja 
haluatte pienen muistamisen, voitte jättää yhteys-
tietonne seurakunnan kerholle, Käpymetsään, 
Johannalle neuvolaan tai seuran sähköpostiin.

Routioseura ry http://www.routioseura.  routioseura.lohja@hotmail.com041 709 4174 Routioseura ry

lauantaina 5.5.2018 klo 10:00 - 13:00

Jäsenmaksu

Seuran jäsenmaksun voi suorittaa Routioseura 
ry:n tilille: FI24 4006 1440 0011 82, perhekohtain-
en jäsenmaksu on 10 € / vuodessa. Kyläavustajan 
palveluja hankkineet ovat vuoden jäsenmaksusta 
vapautettuja.
Liity jäseneksi: http://www.routioseura.  /jasen

Asukasyhdistys Lohjan Routiolla

Routiopäivä
koko perheen tapahtuma

Liikekeskus

Routionmäki

Soppatykki, buff etti, grilli-
makkaraa, 
musiikkia: Sonic Time

Ongintaa, onnenpyörä, 
talutusratsastusta, 
kasvomaalausta

Verenpaineenmittaus, 
kukkamyynti, arpajaiset

Nukketeatteri  15:00
vapaa pääsy, buff etti
Frisbee-golf kisa
Kirjasto 10:00 - 16:00

Tule kirjastoon hankkimaan kirjastokorttisi, 
saamaan neuvoja omatoimikirjaston käytöstä, 
tilaamaan kirjoja ja lehtiä, asiakaspalvelija on koko 
päivän paikalla.

Paloniemen VPK, Lohjan seurakunta, Norsukerho, Ravintola Kayatepe, 
MK-market, Uudenmaan pihamestarit, talli Hestbakki, Routioseura 
vanhempainyhdistyksineen, kaupungin nuorisotyö, neuvola ja kirjasto



Kesällä  tapahtuu Viikkokalenteri Ajankohtaista

Kesäkerho

4.6. - 15.6. maanantaista perjantaihin 9:00 - 14:00.

Kaikenikäisille avointa toimintaa pääasiassa ulkona, 
mahdollisuus grillailla ja syödä omia eväitä.
Ulkoilua, askartelua, leikkejä ja pelejä.

Koululaisille myös omaa toimintaa kyläavustajan kanssa.

Toteuttaa Lohjan SRK, Avoin päiväkoti Käpymetsä 
ja Routioseura.

Roution kukitus

Kyläavustaja Anne somistaa kukilla Roution aluetta.

Koululaiset osallistuvat tähän kesäkerhotoiminnan 
yhteydessä.

Kukkia on tarkoitus laittaa levähdyspenkkien viereen ja 
ilmoitustaulujen yhteyteen, sekä somistaa liikekeskuksen 
yläpiha istutuksin.

Maanantai
Askartelukerho 12:30 - 15:00, Sinivuokko
Seniorijumppa klo 16:00 - 17:00, Routionmäki
Avoin päiväkoti 8:30 - 15:30

Tiistai
Perhekerho 9:00 - 11:30, Seurakuntakoti, kaikenikäisille
Pyhäkoulu  17:30 - 18:30, Seurakuntakoti, yli 3-vuotiaille
Seniorikahvila 10:00 - 12:00, Sinivuokko
Perhejumppa 17:30 - 18:15, Routionmäki, 
Lohjan naisvoimistelijat
Avoin päiväkoti 8:30 - 15:30

Keskiviikko
Bingo 18:00, Kayatepe
Avoin päiväkoti 8:30 - 15:30

Torstai
Norsukerho 9:00 - 11:00, Seurakuntakoti, Perhepäivähoitajat
Avoin päiväkoti 8:30 - 14:00 (kuukauden viimeinen torstai 
8:30 - 12:00)

Päiväpiiri 13:00 parilliset viikot, Seurakuntakoti,
Roution diakoniatyö

Kolmevarttinen hengellinen laulutuokio, 13:00, parittomat 
viikot, Seurakuntakoti

Hyvän olon kahvit, 16:00 - 18:00, parittomat viikot, 
Routioseura ry

Musiikkikerho pienille 9:45 - 10:30, Routionmäki
Musiikkikerho isoille 10:45 - 11:30, Routionmäki

Perjantai
Avoin päiväkoti 8:30 - 13:00

Valmiuskoulutus 72H 
Tulossa syksyllä Routionmäelle

Roution koulun 
vanhempainyhdistys 
Liittyi tänä kevään Routioseuraan, tervetuloa mukaan.

Puutarha kuntoon

Kyläavustaja
Muistattehan, että meillä on sellainen hieno asia kuin 
kyläavustaja. Hänen nimensä on Anne. Käyttäkää hänen 
palveluja nyt kun se on mahdollista.

Kyläavustajan töitä voi olla asiointiapu, ikkunanpesu ja nyt 
kevään ja kesän lähestyessä piha-, parveke- ja puutarhatyöt. 
Anne on koulutukseltaan myös puutarhuri.
Hintahan on 10 €/tunti.

Annen tavoitat puhelimella 041-709 4174, kyläavustaja.

Roution Huolto Oy

Kampaamo Kirke, Roution liikekeskus, 019-318976

 Avoinna ma-pe 8-21 
la 9-21, su 10-21

Roution Riemuissa mukana:
www.chefsservice.  
chefs.service@gmail.com
+358 44 288 7777


