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- Uusia tuulia Tervakoskella -

Janakkalan kunta rakennuttaa uuden terveysaseman ja liikuntahallin 
Tervakoskelle. Rakennukset ilahduttavat suuresti asukkaita ja 

ovat erittäin tervetulleita paikkakunnalle. 
Kyläyhdistys lähettää kiitokset kunnalle investoinneista. 



2007 perustettu Tervakosken kyläyhdistys 
on kyläläisten edunvalvontayhdistys, joka tekee 

aloitteita yhteisten asioiden edistämiseksi ja 
ylläpitää kaunista tervakoskelaista 
maisemaa ja yleistä viihtyvyyttä.

Yhdistyksen historiasta löytyy seuraavanlaisia aloitteita ja muuta toimintaa:

-  Aloite Janakkalan kunnanhallitukselle Tervakosken uudesta terveyskeskuksesta.
- Yhdistyksen keräämä, 2050 ihmisen allekirjoittama vetoomus lääkärien 
 säilymisestä Tervakosken terveysasemalla.
- Aloite kunnanhallitukselle Tassubussin saamiseksi Tervakoskelle. 
 Kokeilu alkoi 2013 ja muuttui sittemmin pysyväksi toimien edelleen.
- Aloite ELY-keskukseen moottoritien rampista Tervakoskentielle tultaessa 
 oikealla puolella olevien penkkojen raivaamiseksi näkyvyyden parantamiseksi.   
 Raivaus toteutui ELY-keskuksen toimesta.
- Paperintekijänpuiston (Kolmiopuiston) ja muun ympäristön kunnostusta; mm.   
 risutalkoita, osallistumiset Kui Siistii-tapahtumiin, kukkien istutukset useisiin 
 paikkoihin, Tervajoen ja Vähikkäläntien reunojen raivaukset.
- Tervakko -kahvilan ylläpito.
- Yhdistyksen kirpputoripöytien pitäminen paikallisella Fiksun Valinnan kirpputorilla  
 heinäkuuhun 2019 saakka, jolloin Fiksun Valinta lopetti toimintansa.
- Tervakoski ennen ja nyt - valokuvanäyttelyn järjestäminen Seuratalolla.
- Yhteisten tapahtumien järjestäminen ja osallistuminen yhteistyössä muiden 
 kanssa; Avoimet Kylät, joulumyyjäiset, saunaillat, lettukestit, teemapäivät, 
 Janak kala-Seuran 70-vuotisjuhla elokuussa -19, Pop up -kirpputoritapahtuma 
 Fiksun Valinnassa lokakuussa 2019.

Lisätietoja yhdistyksen fb-sivuilta: www.facebook.com/tervakoskenkylayhdistys

Tervakosken kyläyhdistys



Tassubussi kulkee
Palveluliikenne Tassu
Tervakoski - Riihimäki - Tervakoski

puh. 040 764 6666

Aikuiset 5€/suunta
Lapset (4-11v.) 2,50€/suunta

LAUANTAISIN (ei pyhälauantaisin)

Kutsun puhelinnumero on 040 764 6666.
Tee kutsu viimeistään 30 min. ennen aikataulussa ilmoitettua lähtöaikaa.

Hyvä Tervakosken kyläyhdistyksen jäsen!

Kiitos tähänastisesta jäsenyydestäsi, toivottavasti 
jatkat riveissämme! Jäsenmaksu on edelleen 10 euroa/vuosi. 
Lämpimästi tervetuloa mukaan myös uudet jäsenet!

Voit tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa myös 
maksamalla haluamasi suuruisen kannattajajäsenmaksun.
Tilinumero FI43 5078 1120 0413 42

Ota yhteyttä:
Tervakosken kyläyhdistys ry, TERVAKKO
Rajapirtintie 4, 12400 Tervakoski
p. 045 325 9011

Yhdistyksen kotisivut: www.linnaseutu.fi/tervakko
Facebook: Tervakosken kyläyhdistys

Tietyntie - Martintie - Vähikkäläntie

Seuranaukio

Kivimiehentie - Rajapirtintie

Tervakosken linja-autoasema - Tervakoskentie - Liikekeskus - Tervakoskentie

Koivusillantie - 130-tie
 
 

Paluukuljetus Atomista Merkoksen kautta.

9:15 

9:25

9:30    

9:35   

9:40  

n. klo 10:00       Riihimäki, Kauppakeskus Merkos
n. klo 10.00       Riihimäki, kauppakeskus Atomi

12:30  

Auto käy kutsusta Marttilassa, Rauhalassa ja Punkantiellä.

Kylätupa Tervakko on avoinna 
keskiviikkoisin klo 10-14. Tervetuloa!


