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Routioseura ryKyläavustaja

Routioseura ryhttps://routioseura.fiinfo@routioseura.fi045 266 4450

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

Seura järjestää retken Somerniemelle 11.6.  
Ilmoittautuminen ja tarkempi ohjelma 
lähempänä ajankohtaa.

Torsti Salonen kertoo sanoin ja kuvin 
Roution historiasta ja vaiheista.
Torstaina 21.4. klo 18 Routionmäki 
monitoimijatalolla.  Kahvitarjoilu.

Routio tutuksi asukasilta

NuotiopaikkaTaas on vuosi 
vierähtänyt ja on 
ollut aika valita 
uusi kyläavustaja.
Uudeksi 
kyläavustajaksi 
on valittu Miro 
Eräketo.  Hän 
aloitti 21.3.  

Kyläavustajan töitä voi olla asiointiapu,       
ikkunan pesu, ja nyt kevään ja kesän 
lähestyessä piha-, parveke- ja puutarhatyöt.
Mirolla on kokemusta omakotitalonmiehen 
tehtävistä.
Hintahan on edelleen 10 € / tunti.

Routioseura ry Asukasyhdistys Lohjan Routiolla

Seuran jäsenmaksun voi suorittaa Routioseura ry:n 
tilille: FI24 4006 1440 0011 82.

Perhekohtainen jäsenmaksu on 10 € / vuosi. 
Seuran toimintaa voi tukea myös vapaaehtoisella 
kannatusmaksulla.

Liity jäseneksi: https://routioseura.fi/jasen

Roution uimarannalla 
on nyt nuotiopaikka.
Nuotiopaikka on 
kaikkien käytössä.  
Routioseura täyttää 
polttopuulaatikkoa 
tarpeen mukaan.  
Puiden loppuessa ole 
yhteydessä seuraan.

Kuva: Roution yhtenäiskoulun talvipäivä 
rannassa

Jäsenmaksu

Kyläavustajan tavoitat numerosta 
045-266 4450.

Kesäretki Somerniemelle

Routioseuralla on kolme alajaostoa;
Ropponen, Rokova ja Seniorikahvila.

Ropponen on päiväkodin vanhempainjaosto ja 
Rokova koulun vanhempainjaosto.
Seniorikahvila jatkaa toimintaa Sinivuokossa.

Seuran ja jaostojen toimintaan ovat tervetulleita 
kaikki routiolaiset asumismuodosta riippumatta.

Tule mukaan yhdessä suunnittelemaan ja 
järjestämään erilaisia tapahtumia ja miettimään 
sisältöä seuran toimintaan. Yhteystiedot löydät 
tästä esitteestä. Jäsenmaksulla mahdollistat seuran 
toiminnan jatkuvuutta!



Ajankohtaista RoutiopäiväKevät ja kesä

Roution yhteinen olohuone

Tiistaisin klo 10-13 Sinivuokon kerhotilassa 
Salmenmäentie 26D. Yhdessäoloa, pientä ohjelmaa, ja 
tietysti kahvia. Tervetuloa kaiken ikäiset routiolaiset!

Tule mukaan kyläkävelylle!

Joka toinen torstai klo 13, seurakuntakodin edestä. 
Lisätiedot 044-374 3291.  Järjestää Lohjan SRK ja Lohjan 
kaupunki ja Routioseura.

Naisten askartelupäivä

Lauantaina 9.4. klo 10-13 Sinivuokossa. Ilmoittaudu 
mukaan 044-327 9987/Katri. Osallistumismaksu 10€, 
sisältää materiaalit ja pientä purtavaa.

Seuran kevätkokous

Routioseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous 
19.4.2022 klo 19 Sinivuokossa.

Etanatalkoot

Talkoot alkavat jälleen keväällä säiden salliessa.
Talkoot ovat tiistai-iltaisin, ja kokoontuminen on Eroportin-
tien päässä oleva kääntöpaikka.

Aloitusajankohta 
vaihtelee valoisan 
ajan myötä, keskittyen 
iltahämärään.

Seuraa ilmoittelua seuran 
netti- ja facebooksivuilta.
Netti: routioseura.fi
Facebook: Routioseura

Vuokraa soutuvene

Vuokraushinnat
1h, 5 € (3 €)
3h, 12 € (8 €)
6 h, 20 € (14 €)
(suluissa jäsenhinnat)

Routioseuran soutuvene sijaitsee Roution uimarannan vene-
paikalla. Veneen vuokrauksen varauskalenteri löytyy seuran 
nettisivuilta tai soittamalla kyläavustajalle 045-266 4450.
Vuokra sisältää myös pelastusliivejä.
Seura ei vastaa mahdollisista haavereista vaan vastuu on 
vuokraajalla.

Koko perheen tapahtuma

Lauantaina 21.5. klo 10-14,  Roution liikekeskuksen 
ympäristössä.

- kahvio
- grillimakkaraa
- paloauto 
- palokunnan toimintapiste
- talutusratsastusta
- kukkamyynti
- arpajaiset
- kirpputoripaikkoja

Sekä paljon muuta.

Toteuttamassa: Routioseura vanhempainyhdistyk-
sineen, Paloniemen VPK, Lohjan SRK, Norsukerho, 
Tytyrin Trekooli, Talli Hestbakki, Nuorisotyö, Neuvola, 
Kirjasto

Kesän grilli-illat

Lauantaisin klo 16-18
18.6., 16.7. ja 20.8.

Illat vietetään 
Roution uimarannalla.
Paikalla mahdollisuus 
ostaa makkaraa 
grillattavaksi ja mehua 
edulliseen hintaan.

Voit myös tuoda omat makkarat grilliin paistumaan.
Lisäksi pientä ohjelmaa.

Chef´s service
+358 44 2887777
chefs.service@gmail.com


