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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.

Routioseura ry Asukasyhdistys Lohjan Routiolla

Seuran jäsenmaksu on perhekohtainen ja se on 
suuruudeltaan 10 € / vuosi. 

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

Seuran toimintaa voi tukea myös vapaaehtoisella kannatus-
maksulla, seuran pankkitili on FI24 4006 1440 0011 82.

Lisätietoja seurasta läydät nettisivuiltamme  
https://www.routioseura.fi tai seuran Facebook sivuilta.

 Tiedotamme tapahtumista myös paikallislehdissä.

Liity jäseneksi

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!

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!

Ranta-ilta nuotiolla
15.3. klo 18 Roution uimarannalla

Kotivara - 72h koulutus
30.3. klo 18 Sinivuokossa

Naistenpäivä 1.4. klo 10-14

Routiopäivä
27.5. Roution liikekeskuksella klo 10-13

Varautuminen on viisautta - turvallisuus syntyy 
yhteisöllisestä kylästä! 
Lisätietoja: https://routioseura.fi/varautuminen

Tervetuloa Sinivuokkoon, ohjelmassa kivaa yh-
dessäoloa, askartelua ja pientä syötävää.
Lisätietoja: https://routioseura.fi/naistenpaiva

Perinteinen Routiopäivä
 järjestetään Roution 
liikekeskuksen ympäristössä.
Lisätietoja:
https://routioseura.fi/routiopaiva



Ajankohtaista Seuran palvelujaViikkotoimintaa

Tilavuokraus

Vuokraamme Sinivuokon tilaa erilaisiin kokouksiin, 
esim. taloyhtiöille ja yhdistyksille tai perhejuhliin.  

Vuokra 15 €/tunti tai sopimuksen mukaan.

Tiedustelut ja varaukset:
katri.himmanen@routioseura.fi, 044-327 9987.

Soutuveneen vuokraus

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.

30.5. klo 18, keskusteluilta jäteasioista Sinivuokossa
Routioseura järjestää yhdessä Rosk´n Rollin kanssa
teemaillan, jonka aiheita ovat jätehuolto, lajittelu, uusi
kompostointi-ilmoitus/kompostointi ja jätteen synnyn
vähentäminen.
Luennon pitää ympäristökouluttaja Linnea Skogberg,
kesto noin 45 min.
Illan aikana mahdollisuus keskustella aihepiiristä.
Tilaisuudessa kahvitarjoilu.

10.6. Avoimet kylät päivä Routiolla alkaen klo 12 
Koko yhteisön yhteinen piknik liikekeskuksen pihalla. 
Mukana myös alueen yrittäjiä ja muita toimijoita, kaikki 
asukkaat toivotetaan tervetulleeksi yhteiselle piknikille.

11.8. Naapurihaaste Hiidensalmelle
Haastamme Hiidensalmen asukkaat leikkimieliseen 
kisaan sillalla.

12.8. Pääjuhla Aurlahdessa
Osallistumme 700-juhlavuoden pääjuhlaan Aurlahden 
rannassa.

Kyläavustajan tavoitat numerosta 045-266 4450.

Kyläavustajan töitä voi olla 
asiointiapu,  ikkunan pesu,  ja 
nyt kevään lähestyessä piha-, 
parveke- ja puutarhatyöt. 

Hintahan on edelleen 
10 € / tunti.

Kyläavustaja

Olohuoneet ovat kaikille avointa toimintaa.  
Yhdessäoloa, kahvittelua. 

Iltaolkkarissa teemailtoja, muun muassa 72h koulutus.

Torstaina 30.3. 72h koulutus klo 18
Miten meidän tulee varautua kotona poikkeusoloihin?
Tämä kysymys on nyt todella ajankohtainen.
Tule mukaan tähän koulutukseen Sinivuokossa ja saat tietää 
miten varautuminen toteutetaan. Ilmoittautuminen tähän 
ilmaiseen tilaisuuteen nettisivujemme kautta.

https://routioseura.fi/varautuminen

Tiistai
Seniorikahvila 
klo 10-12

Torstai
Olohuone1 klo 10-13
Olohuone2 klo 18-20

Sinivuokon tila Salmenmäentie 26D

Juhlavuoden kunniaksi seura 
on hankkinut 400 tulppaanin 
sipulia, jotka istutettiin yläbus-
sipysäkin viereen, Sinivuokon 
kupeeseen ja kauppakeskuk-
sen rinteeseen. Seuralle voi 
lähettää ideoita miten muulla 
tavoin juhlavuosi voisi Routiol-
la näkyä.


