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VISIO 
 

Routioseuran kerhotilassa, Sinivuokossa, toimii aktiivinen asukasyhdistys toteuttaen asukkaiden 
toiveita kerhotilan vapaa-ajan käyttöön.  

Alueen palveluja ja tapahtumia voi seurata "Roution Riemut" julkaisusta. 
Seuran toimintaa voi seurata ja siihen voi osallistua myös nettisivujen ja Facebookin kautta.  

Alueen asukkaat saavat palvelut lähipalveluina tai heillä on mahdollisuus päästä palvelujen pariin 
helposti.  

Alueella järjestetään tapahtumia joissa hyödynnetään alueen luontoa ja liikuntamahdollisuuksia, 
toimimme yhteistyössä Routionmäki monitoimijatalon kanssa kehittäen talon ympäristön 
liikuntamahdollisuuksia, mukaan lukien Frisbee golf radan ja pururadan.  

Routiolla on turvallista asua ja asukkaat viihtyvät.  

TOIMENPITEET 

Asukkaiden toiveesta palkkaamme kyläavustajan ja jatkamme hänen palveluiden markkinointia ja 
mikäli avustajalle jää aikaa käytämme häntä seuran toiminnan kehittämiseen.  

Nyt kun sekä koulun vanhempaintoimikunta (ROKOVA) että päiväkodin vanhempaintoimikunta 
(ROPPONEN) ovat mukana Routioseuran toiminnassa, voimme entistä paremmin palvella Roution 
alueen asukkaita, vauvasta vaariin.  

Järjestämme Sinivuokon tiloissa yleisötapahtumia ja kurssitoimintaa, nyt kun Sinivuokon tilat ovat 
seuran kerhotoiminnan keskipiste. Vuokraamme tiloja myös ulkopuolisille. 

ROUTION OLOHUONE 

Järjestämme kaksi kertaa viikossa Roution olohuone teematapaamisia Sinivuokossa. Routioseura 
tukee tiistaisin Sinivuokossa toimivaa Seniorikahvilaa.  

 
ROK 

Roution kutimet jatkavat kutomisiltoja tiistaisin. 
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ROUTION RIEMUT 

Jatkamme Roution Riemujen julkaisemista, joissa esittelemme ajankohtaisia asioita ja tiedotamme 
seuran toiminnasta, Roution Riemut löytyy myös seuran www-sivuilta PDF muodossa.  

RETKET 

Seura voi järjestää itse tai yhdessä muiden seurojen kanssa retkiä urheilutapahtumiin, teatteriin 
tai kulttuurikohteisiin.   

ROPPONEN 
Havumetsän päiväkodin vanhempaintoimikunta toimii osana Routioseura ry:tä omana jaostonaan. 
Ropposen toimii itsenäisesti hankkien varoja päiväkodin toiminnan tukemiseksi järjestämällä 
tapahtumia ja myyjäisiä.  
Ropponen jatkaa aiempien vuosien tapaan tapahtumien järjestämistä.  
 
ROKOVA 
Roution koulun vanhempaintoimikunta jatkaa toimintaansa osana Routioseuraa, omana 
jaostonaan.  
Rokovalla suunnitteilla lukuisia tapahtumia vuodelle 2023. 
 
ROUTIOPÄIVÄ 
Joka keväinen alueen päätapahtuma Routiopäivä järjestetään jälleen yhteistyönä kaikkien alueen 
toimijoiden kanssa, suunnitelmien mukaan sekä Ropponen että Rokova osallistuvat myös tähän 
usein sään suosimaan tapahtumaan.  
 
SYYSMARKKINAT 
Joka syksyinen tapahtuma Roution syysmarkkinat järjestetään jälleen yhteistyönä kaikkien alueen 
toimijoiden kanssa, suunnitelmien mukaan sekä Ropponen että Rokova osallistuvat myös tähän. 

KUMPPANUUS 

Tapahtumien yhteisellä järjestämisellä on jo Routiolla pitkät perinteet, näissä Routioseura on 
vahvasti mukana. Lohjan seurakunnan kanssa tehtävä yhteistyö jatkuu ja uusia toimintamuotoja 
pyritään jatkuvasti kehittämään. 

Lohjan Kylät ry:n kanssa tehtävä yhteistyö jatkuu. Jatkamme Lohjan kylät ja kaupunginosat kirjan 
markkinointia järjestämissämme tapahtumissa. Roution kyläsuunnitelma on päivitetty. 
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JÄSENHANKINTA 

Routioseurassa on tällä hetkellä 116 jäsentä, jatkamme menestyksellistä jäsenhankintaa. 

Olemme tarjonneet jäsenistöllemme kyläavustajan palveluita hintaan 10 €/tunti ja tulemme 
jatkamaan tätä toimintaa. Saamme seuraan uusia jäseniä tämän toiminnan kautta ja seuran 
toiminta saadaan näin vakiinnutettua.  

UUDET TOIMINTAMUODOT 
On myös toivottu tietoa Roution alueen historiasta seuran nettisivuille, tämä projekti toteutetaan 
vuoden 2023 aikana.  
 
2019, 2021 ja 2022 vuosien ”Joulupuuro” tapahtuma on ollut suosittu ja se toteutetaan jälleen 
vuonna 2023. 
 
Kehitetään seuran yhteinen vuosikalenteri, tässä näkyvät kaikki kokoontumiset ja tapahtumat 
koko vuoden ajalta, sitä mukaa kun päätetään järjestelyistä. 
 
Hävikkiruokamyynti on käynnistynyt Routionmäellä, sitä varten tarvitaan 2 euron arvoisia 
ruokalippuja, näitä Routioseuralla on myynnissä. 
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