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

Routioseura pyrkii tarjoamaan alueen asukkaille jotain konk-
reettista, joka ilahduttaa ja parantaa asumista alueella.

Lohja 700 v. 2023

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 kannatus-
maksulla.

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

Lisätietoja tulevista tapahtumista nettisivuiltamme  ja Face-
bookista.

 Tiedotamme tapahtumista myös lehdissä.

Tervetuloa 
ostoksille sekä myymään. 
Voit tulla myymään 
syksyn satoa, käsitöitä tai 
pitämään 
kirpputoripöytää... 
Mitä ikinä keksitkään?
Omat myyntipöydät, ei 
paikkamaksua.
Mukana toteuttamassa Routioseura alajaostoineen, 
koululuokkia ja yksityishenkilöitä.

Jäsenmaksu

Routioseuralla on kaksi alajaostoa: Ropponen, Rokova.
Ropponen on päiväkodin vanhempainjaosto ja Rokova 
koulun vanhempainjaosto.

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!

Roution syysmarkkinat 
3.9. klo 10 - 14

Monitoimijatalon pihalla

Juhlavuoden kunniaksi seura 
on hankkinut 400 tulppaanin 
sipulia, jotka istutetaan 
Roution risteykseen syksyn 
aikana. Seuralle voi lähettää 
ideoita miten muulla tavoin 
juhlavuosi voisi Routiolla 
näkyä.

ROKOVAn tehtävänä on edistää vanhempien ja koulun 
välistä yhteistoimintaa.

Tavoitteena on tukea koteja ja koulua niiden 
pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä ja turvallinen oppi-
mis- ja kasvuympäristö.

Vanhempaintoimikunta järjestää mahdollisuuksien 
mukaan toimintaa koulun oppilaille sekä perheille. 
Viime vuosina lukuvuoden aikana on järjestetty esim. 
joulumyyjäiset sekä diskoja.
 
Palkitsemme kevätjuhlassa oppilaita stipendeillä sekä 
kuutosluokkalaisille jaetaan läksiäisruusut. 
Toteutamme lisäksi opettajien tai oppilaiden aloit-
teesta tehtyjä tarvike- ja välinehankintoja koululle. 
Tuemme koulupuutarhaan tarvikkeita ja erityistapah-
tumissa saatetaan oppilaille ostaa herkkuja tms.
Toivotamme uusia vanhempia lämpimästi tervetul-
leiksi mukaan toimintaan. Rokovaan voi olla yhtey-
dessä sähköpostitse routio.rokova@gmail.com

ROKOVA
Koulun vanhempainjaosto

ROPPONEN
Päiväkodin vanhempainjaosto

Havumetsän päiväkodissa toimii vanhempaintoimi-
kunta nimeltään Ropponen. Ropposen tavoitteena on 
edistää vanhempien ja päiväkodin välistä yhteistoi-
mintaa sekä luoda lapsille hyvä ja turvallinen oppimis- 
ja kasvuympäristö yhdessä päiväkodin henkilökunnan 
kanssa.

Ilmoittamalla yhteystietosi lapsesi hoitajalle, pääset 
mukaan joukkoon iloiseen. Meillä ei kukaan tee yksin, 
eikä taakkaa kantaen. Tervetuloa mukaan tutustu-
maan Ropposiin!



Ajankohtaista Seuran palvelujaViikkotoimintaa

Etanatalkoot

Talkoot jatkuvat tiistai-iltaisin. Kokoontuminen on 
Eroportintien kääntöpaikalla. Aloitusajankohta 
vaihtelee valoisan ajan myötä.
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)

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.
Vuokrausta jatketaan niin kauan kuin kelit sallivat.

3.9. Syysmarkkinat 
Monitoimijatalon piha-alueella

20.10. Ideointi-ilta Sinivuokossa klo 18-20
Tule ideoimaan tulevaa toimintaa, tapahtumien sisältöä, 
toteutettavia hankkeita ja talkookohteita.

22.11. Routioseuran sääntömääräinen syyskokous 
klo 19 Sinivuokossa

Joulukalenteri joulukuun ajan

Koko Roution yhteinen 
joulukalenteri asukkaiden ja 
toimijoiden ikkunoissa ja 
pihoilla.  Jos haluat mukaan 
toteuttamaan yhtä luukkua, ole 
yhteydessä marraskuun aikana 
katri.himmanen@routioseura.fi

Joulupuoti 
kampaamo Kirkessä

Puotiin voi tuoda myyntiin 
käsitöitä.  Avoinna kampaamon 
aukioloaikoina.

Yhteinen joulupuuro 3.12. 
klo 10-13 Sinivuokossa

Kyläavustajan tavoitat numerosta 045-266 4450.

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

Kyläavustaja

Olohuoneet ovat kaikille avointa toimintaa.  
Yhdessäoloa, kahvittelua. 
Iltaolkkariin olisi kiva keksiä myös teemailtoja, tule 
ideoimaan!
Vuokraamme myös Sinivuokon tilaa erilaisiin kokouksiin, 
esim. taloyhtiöille ja yhdistyksille.  
Tiedustelut katri.himmanen@routioseura.fi, 044-327 9987.

Tiistai
Seniorikahvila 
klo 10-12

Torstai, alkaen 8.9.
Olohuone1 klo 10-13
Olohuone2 klo 18-20

Sinivuokon tila Salmenmäentie 26D

Kotikaupunkipolku
Suomen kulttuurisäätiön Uudenmaanrahaston tukemana 
saimme Routiolle kotikaupunkipolun.

Käy tutustumassa osoitteessa:
https://www.routioseura.fi/roution-kotikaupunkipolku/


