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Tervakosken kaunis kirkko on upeasti sijoittunut maisemaansa, kallioisen mäen 
kupeelle.

Tervakosken Pikkukirkko rakennettiin vuonna 1936. Pikkukirkkoyhdistys ja Ter-
vakoski Oy olivat hankkeen takana. Hanke perustui tervakoskelaisten valtavaan 
yhteistyöhön ja talkoisiin. Tervakoski Oy lahjoitti Toivan kartanon vanhan riihen 
hirret rakennusmateriaaliksi. Myös Tervakoski Oy:n taloudellinen panos oli tärkeä.

Sisältä Pikkukirkko on hyvin viehättävä ja harmoninen kauniine koristemaalauk-
sineen. Pikkukirkkoyhdistys lahjoitti kirkon Janakkalan seurakunnalle 1973.

Kirkko on nyt remontoitu. Vuonna 2012 kirkko maalattiin ulkoa ja 2013 remon-
toitiin ja maalattiin sisältä. Kunnostustyöt tehtiin vanhaa kunnioittaen ja Museo-
viraston asiantuntemusta avuksi käyttäen.



Kyläyhdistyksen istutustalkoot keväällä 2013 eivät menneet hukkaan. Kolmiopuis-
ton kukkapenkki kukoisti koko kesän 2014 ja toivomme samaa tulevalle kesälle.

Risutalkoolaisia ansaitulla kahvitauolla Hiacen takakontissa.



Tervakon tarina
•  Kylätupa Tervakon avajaisia vietettiin 11.6.2011.

•  Tupa on kalustettu lahjoituksin, myös osa on ostettu kirpputorilta.

•  Kaikki koneet, astiat ja tekstiilit hankittiin uusina ja niistä teimme 
 hankehakemuksen Linnaseutu ry:lle, ja vuoden päästä saimme 
 rahoitusta n. 70% hankintahinnasta eli 634 euroa.

•  11.6.2015 Tervakko täyttää jo neljä vuotta.

•  Tervakko on avoinna keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 10-14. 
 Juhlapyhinä ja heinäkuussa kylätupamme on suljettu.

•  Tuvassa vierailee 12-20 henkilöä per kerta. 
 Teemapäivinä väkeä on ollut enemmänkin.

•  Tervakko sijaitsee kylän keskeisellä paikalla. Kylätupaan on esteetön  
 kulku, ei rappusia.

•  Kylätuvastamme on tullut viihtyisä kokoontumispaikka, kuin toinen  
 olohuone monelle vierailijalle.



Tassubussi matka maksaa 5 € suuntaansa (alle 12v. 2,50€). 
Asiakkaat haetaan tarvittaessa kotiportilta kutsun perusteella.

Tassubussi kulkee lauantaisin v. 2015 seuraavasti:
10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5., 13.6., 27.6., 
11.7., 25.7., 8.8., 22.8., 5.9., 19.9., 3.10., 19.9., 3.10., 17.10., 14.11., 28.11., 12.12. 

Lehdon Liikenteen kanssa neuvotellaan pyhäinpäivän 31.10. ja tapaninpäivän 
26.12. korvaavasta ajopäivästä.

09:05 Tietyntie - Martintie - Vähikkäläntie - Tervajoentie -
09:15 Tammirannan puistotie
09:20 Paperintekijäntie - Porttilantie - Pikkuniityntie - Paperintekijäntie -  

Seuranaukio - Tervajoentie - Vähikkäläntie - Kirkkotie
09:30 Kivimiehentie - Rajapirtintie
09:35 Tervakosken linja-autoasema - Tervakoskentie - Heimolantie -  

Pohjantie - Patalantie - Tervakoskentie
09:45 Koivusillantie - Kaartotie - 130-tie
n. 10:00 Riihimäki, kauppakeskus Merkos
n. 10:15 Riihimäki, kauppakeskus Atomi

12:30 Paluukuljetus lähtee Atomista
12:45 Paluukuljetus lähtee Merkokselta

Auto käy kutsusta Marttilassa, Huunassa ja Rauhalassa.

Kutsun puhelinnumero on 040 764 6666.
Tee kutsu viimeistään 30 min ennen lähtöaikaa 09:05.

Tassubussi kulkee

Ota yhteyttä:

Tervakosken kyläyhdistys ry
TERVAKKO
Rajapirtintie 4
12400 Tervakoski
p. 050 520 6864
ullakorpinen@gmail.com
www.linnaseutu.fi/tervakko

Kylätupa Tervakko 
on avoinna 

keskiviikkoisin 
ja lauantaisin 

klo 10-14.

Hyvä Tervakosken 
kyläyhdistyksen jäsen!

Kiitos tähänastisesta 
jäsenyydestäsi, toivottavasti 

jatkat riveissämme!
Jäsenmaksu on edelleen 

10 euroa / vuosi.
Lämpimästi tervetuloa 

mukaan myös uudet jäsenet!


