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Routioseura ryAjankohtaista

Routioseura ry

https://routioseura.fi

info@routioseura.fi

045 266 4450

Routioseuran yhteystiedot

Kampaamo Kirke
019 318 976

Jäsenmaksu

Seuran jäsenmaksun voi suorittaa Routioseura ry:n tilille: 
FI24 4006 1440 0011 82.
Perhekohtainen jäsenmaksu on 10 €/vuosi. 
Liity jäseneksi: https://www.routioseura.fi/jasen

Routiokassi

Voit kannattaa Routioseuraa 
ostamalla seuran uuden 
kangaskassin hintaan 6 €.

Voit tilata kassin viestillä, 
ostaa sen seuran järjestämissä 
tapahtumissa tai soittamalla 
kyläavustajalle numeroon 
045 266 4450.

Routioseura on Lohjan Routiolla toimiva asukasyhdistys.

Lisää tietoa Routioseurasta ja sen toiminnasta löydät 
seuran netti- ja Facebook sivuilta.

TERVETULOA MUKAAN!

Roution ääniä - Äänipäiväkirja

Keräämme ”Uudenmaan kulttuuripolut” 
hankkeessamme äänihavaintoja Routiolta.

Kutsumme sinut tarkkailemaan ääniympäristöäsi 
äänipäiväkirjan muodossa ympäri vuorokauden.

Voit tallentaa ääniä millä tahansa äänittämiseen 
soveltuvalla laitteella (esim. puhelin tai tabletti).

Äänet voivat olla yksittäisiä ääniä tai useista äänistä 
koostuvia äänimaisemia.

Otamme mielellämme vastaan tallentamiasi ääniä 
jakaaksemme niitä toisten äänipäiväkirjoja pitävien 
kanssa sekä mahdollista jatkokäyttöä varten. 

Lisätietoja seuran nettisivuilta osoitteesta: 
https://routioseura.fi/roution-aania-aanipaivakirja

          #roution_aanipaivakirja

Uusi harrastus

Paloniemen VPK:n nuoriso-osastoon mukaan 
pääsevät 7-17 vuotiaat tytöt ja pojat. 

Harjoitukset torstaisin klo 18 - 19.30.

Ei jäsenmaksua.

Lisätoedot: nuoriso.osasto@paloniemenvpk.fi 
tai Tiina Turunen, puh. 040 537 3445

https://chefsservice.fi 
044 288 7777

Tarvitsetko apua syysaskareisiin?

Esimerkkejä töistä:
Puiden pilkkominen
Kausittaiset ulkotyöt

Rakennus- ja korjaustyöt
Ikkunoiden pesu

Asiointipalvelu (kaupassa käynti)
+ monia muita töitä, ehdota!

Soita ja kysy lisää:
045 266 4450

Hinta:10 €/tunti

Kyläavustaja

Koko Roution olohuone

Sinivuokossa torstaisin 16.9. alkaen klo 10-14

Rentoa yhdessäoloa, kahvia ja pullaa



Tapahtumissa noudatetaan vallitsevia 
koronarajoituksia, jos rajoitukset tiukentuvat, 

joudumme ehkä perumaan tapahtuman
Ajankohtaista

Routioseuran soutuvene 

Routioseuran soutuvene sijaitsee Roution 
uimarannan venepaikalla. Veneen vuokrauksen varaus 
löytyy seuran nettisivuilta tai soittamalla kyläavustajalle 
puh. 045 266 4450.

Vuokraushinnat: 

1 t, 5€ (jäsenille 3€)
3 t, 12€ (jäsenille 8€)
6 t, 20€ (jäsenille 14€)

Vuokraan kuuluu airot sekä 
pelastusliivejä.

Seura ei vastaa 
mahdollisista haavereista 
vaan vastuu on 
vuokraajalla.

Roution syysmarkkinat la 25.9. klo 10-14

Paikka: Routionmäki monitoimijatalon parkkipaikka

Voit tulla myymään omia tuotteitasi tai pitämään 
kirpputoria, yritämme saada paikalle erilaisten tuotteiden 
myyjiä.  Tarvitset mukaan oman  myyntipöydän.  

Tiedustelut: 044 327 9987.

Työikäisten ruokatreffit

Seurakunnan, diakoniatyön ja Routioseuran yhteinen 
kokkaushetki työikäisille keskiviikkoisin klo 10 
seurakuntakodilla, Kalliomäentie 2. 

Päivät 28.9., 20.10., 17.11. ja 22.12. 
Lisätietoja: diakoni Tanja Mäkelä, puh. 040 779 9363.

Routioseura sai keväällä 
ELY-keskuksen hankerahan 
espanjansiruetanoiden torjuntaa 
varten. Olemme kevään ja kesän 
ajan talkoilla tehneet torjuntatyötä.

Etanoita on tähän mennessä 
kerätty tänä vuonna yli 50 000. 

Haastamme kaikkia edelleen 
mukaan, apua tarvitaan vielä! 

Talkoot pidetään tiistaisin illan pimentyessä ja
kokoonnumme Eroportintien kääntöpaikalla. 
Tarkemmat viikottain päivittyvät tiedot löydät seuran 
nettisivuilta ja Facebookista.

Olemme hankkineet talkoovälineitä, etanaroskikset 
sekä etanan torjunta-ainetta kaikkien käyttöön. 

Toivomme myös edelleen, että jos myös keräätte 
etanoita omilta pihoiltanne ilmoittakaa havan-
noistanne vieraslaji sivustoon sekä kirjaatte ylös 
raportoitte tekemänne talkootunnit. 

Lisätietoja: https://routioseura.fi/talkoot

Etanaroskikset
 
Eroportintien 
kääntöpaikalta, 
Hiidenpuronpuiston 
vierestä, 
Hiidenrinteellä ja
Ratsutilantien ja 
Hossantien liittymän 
välissä.

Etanatalkoot

Uimarannan grillipaikka: Talkooapua kaivataan!

Routioseura on pitkän yrityksen jälkeen saanut luvan 
kaupungilta tulentekopaikalle Roution uimarannalle.
Ensimmäinen osa on rannassa ja tästä olisi tarkoitus jatkaa 
sunnuntaina 5.9. klo 12. Tule ideoimaan sekä tekemään.

Nuotiopaikka on “koeajalla” ja saamme sille jatkoa, jos 
nuotiopaikka sekä ympäristö säilyvät siistinä. Seuran on 
tarkoitus hankkia paikalle myös puita ja muuta tarvittavaa. 

Inkeri kastaa kaimansa


