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Terveysasema- ja kirjastorakennus on valmistunut v. 1975.



Tervakosken kyläyhdistys osallistuu viheralueiden hoitoon.

Annikki ja Esa ovat raivanneet 
Varisojan varren pusikon 
upeaksi puistoksi.

Tervajoen sillanpielen raivaamista.

Kyläyhdistyksen kukkapenkki 
kukoisti jälleen.

Tervakosken terveyskeskus
Sisäministeri Paula Risikko vieraili 14.1. Turengin valtuustosalissa. 
Risikko on aiemmin ollut kaksi kertaa peruspalveluministeri ja kerran 
sosiaali- ja terveysministeri. Siis hänellä on kokemusta, tietoa ja taitoa. 
Ministeri Risikko sanoi, että terveyspalvelut ovat lähipalveluja.
Ministeri Rehula on sanonut aiemmin: Tärkeää on että palvelut on 
järjestetty sujuvasti ja sinne pääsee hyvin.

Tervakoskella on hyvin toimiva terveyskeskus. Kolme lääkäriä hoitaja-
pareineen. Lääkäriin pääsee tarvittaessa hyvin. Olemme tyytyväisiä 
nykyiseen tilanteeseen. Nyt seuraamme huolestuneena sitä, mitä 
sote-ratkaisut tuovat tullessaan.

Tervakosken yhteydet julkisilla liikennevälineillä ovat hyvin vähäiset. Koko 
päivä kuluisi lääkärissä käyntiin julkisilla, koska yhteyksiä on niin vähän.

Elsa-koti on laajennettu 30-paikkaiseksi. Elsa-kodin asukkaat eivät 



Tervakosken kyläyhdistys osallistuu viheralueiden hoitoon.

enää pärjää kotioloissa ja tarvitsevat hoivaa ja myös lääkäripalveluja. 
On helppo viedä hoidettava terveysasemalle rullatuolissa tai sängyssä 
katettua käytävää pitkin. Lääkäri tarvittaessa pääsee parissa minuutissa 
Elsa-kotiin.
Noin 50 metrin päässä Kivimiehentien varrella asuu n. 100 iäkästä 
henkilöä omissa kodeissaan kerrostaloissa. Useat heistä ovat jo 80-90 
vuotta vanhoja. He pystyvät vielä omatoimisesti menemään lääkäriin, 
koska se on tuttu ja se on lähellä.

Jos terveyskeskusta ei olisi Tervakoskella, niin siitä seuraisi ambulanssi- 
ja Kela-taksiralli. Kela-taksiin tarvittaisiin saattaja, koska kuljettajat jättävät 
ja hakevat potilaan, mutta eivät avusta terveyskeskuksen sisällä. Tällaiset 
kuljetukset tulevat kalliiksi ja ovat epäinhimillisiä verrattuna omaan 
terveysasemaan.

Myös lapsiperheille oma lähellä oleva terveysasema on korvaamaton 
ja erityisesti silloin kun äiti on kotona hoitamassa lapsia ja perheellä on 
yksi auto. On kohtuutonta, jos äiti joutuu mahdollisesti kaikkien lapsiensa 
kanssa menemään julkisilla 20 kilometrin päähän Turenkiin. Ensin linja-
autoasemalle 2-4 kilometriä, sitten bussimatka ja vielä linja-autoasemalta 
terveyskeskukseen sairaan lapsen tai useamman kanssa. Lapsi palaa 
varmasti sairaampana kotiin monen tunnin matkalta.

Tervakoskella on n. 4200 asukasta, mutta Tervakoskella ympäristöineen 
on n. 5500 asukasta, eli 1/3 Janakkalan asukkaista ja he käyttävät 
Tervakosken terveysaseman palveluja.

Kuntalaisia tulee kohdella tasa-arvoisesti. Jos Tervakosken terveys-
asemaa ei olisi, se olisi epäoikeudenmukaista.

Oma Hämeen johtava ajatus on: Tarvitaan muutokselle suopea asiakas-
lähtöinen ilmapiiri. 100 prosenttia tervakoskelaisista haluaa säilyttää 
terveysasemansa ja silloin, ja vain silloin ilmapiiri on suopea.



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

Tassubussi kulkee lauantaisin v. 2017 seuraavasti:
11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6., 17.6., 1.7., 15.7., 29.7., 
12.8., 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 11.11., 18.11., 2.12., 16.12., 30.12.

Tassubussi kulkee lauantaisin alkuvuonna 2018 seuraavasti:
13.1., 27.1., 10.2., 24.2.

n. klo 10.00 Riihimäki, kauppakeskus Merkos
n. klo 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.

Tietyntie - Martintie - Vähikkäläntie - Tervajoentie -
Tammirannan puistotie
Paperintekijäntie - Porttilantie - Pikkuniityntie - Paperintekijäntie - 
Seuranaukio - Tervajoentie - Vähikkäläntie - Kirkkotie
Kivimiehentie - Rajapirtintie
Tervakosken linja-autoasema - Tervakoskentie - Heimolantie - 
Pohjantie - Patalantie - Tervakoskentie
Koivusillantie - Kaartotie - 130-tie

09:05 
09:15
09:20

09:30
09:35

09:45

Ota yhteyttä:
Tervakosken kyläyhdistys ry, TERVAKKO
Rajapirtintie 4, 12400 Tervakoski
p. 050 520 6864
ullakorpinen@gmail.com

Yhdistyksen kotisivut:
www.linnaseutu.fi/tervakko

Hyvä Tervakosken kyläyhdistyksen jäsen!

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

Kylätupa Tervakko on 
avoinna keskiviikkoisin 
ja lauantaisin klo 10-14. 

Tervetuloa!


