Tervotuloa Lohimaan Yritystalon vieraaksi!
Tervon kunnan Lohimaan Yritystalo palvelee etätyön tekijöitä sekä seminaari- ja kokousvieraita
Tervossa Äyskosken rannalla.
Yritystalon alakerrasta löydät perinteisten työpisteiden lisäksi sohvannurkkia ja rentoja
nojatuoleja, rauhaa ja yksityisyyttä kaipaaville on yläkerrassa yhteiskäyttöisiä työhuoneita.
Äyskosken rannat tarjoavat mahdollisuuden jaloitteluun työpäivän aikana ja perusvarustellussa
keittiönurkkauksessa voi lämmittää lounaan ja kiehauttaa kahvit.
Yritystalon satunnaiskäyttö etätyötilana on veloituksetonta. Yritystaloa voi vuokrata kokous- ja
seminaaritilaksi. Myös oman vakituisen työpisteen vuokraaminen on mahdollista. Säännöllisestä
työskentelystä ja yli 1 kk:n yhtäjaksoisesta työskentelystä täytyy tehdä vuokrasopimus Tervon
kunnan kanssa. Säännöllisellä työskentelyllä tarkoitetaan työskentelyä, joka on tiettyinä päivinä
toistuvasti ja tietyissä tiloissa tapahtuvaa, esim. ma-ti joka toinen viikko on toistaiseksi jatkuvaa
työskentelyä.
Ohessa muutamia ohjeita ja huomioita, että sinun sekä Yritystalon muiden käyttäjien vierailu sujuu
mahdollisimman jouhevasti ja viihtyisästi. Mikäli sinulla on kysyttävää tiloista ja niiden käytöstä,
ota yhteyttä Yritystalon käyttäjien yhteyshenkilöön Riittaan.

Toivottavasti nautit vierailustasi Lohimaan Yritystalolla!

Lohimaan Yritystalo sijaitsee osoitteessa Lohitie 701, 72210 Tervo.
Ajanvarauskalenteri osoitteessa www.tervo.fi/joustotyo
Yritystalon hinnasto osoitteessa www.tervo.fi/lohimaan-yritystalo
Yritystalon varaukset Riitta Raatikainen riitta@tarina.fi tai Henna Ruuskanen
henna.ruuskanen@tervo.fi
Yritystalon käyttäjien yhteyshenkilö Riitta Raatikainen 050 373 3540, riitta@tarina.fi
Ongelmatilanne kiinteistössä
• Palveluyhtiö Viisarit kiinteistöpäivystys 044 749 9353
• Yritystalon käyttäjien yhteyshenkilö Riitta Raatikainen 050 373 3540
• Yleinen hätänumero 112
Kiinteistön huolto ja avainkoodien luovutus
• Kiinteistön huollosta ja avainkoodien luovutuksesta vastaa Palveluyhtiö Viisarit Oy
• Ma-ke klo 7-15.30, to 7-15-15, pe 7-14.00 kiinteistönhoitaja 044 420 3027.
Muina aikoina kiinteistöpäivystys 044 749 9353
Siivous
• Tilojen siivouksesta vastaa Halmetoja & Rinnevuori Palveluyhtiö Viisareiden toimeksiannosta.
• Tilat perus siivotaan kerran viikossa.
• Otathan omalta osaltasi huomioon yleisen siisteyden ja jätät tilat siistiin kuntoon käyntisi
jälkeen.
• Palautathan käyttämäsi astiat puhtaina paikoilleen. Keittiössä on käytettävissä tiskausvälineet
sekä tiskikone. Konetta ei saa jättää päälle ilman valvontaa.
Veloitukseton satunnaiskäyttö etätyöntekijöille
• Etätyötilat ovat satunnaiskäyttäjän käytössä veloituksetta.
• Etätyötiloissa on 100 M langaton verkkoyhteys, ilmastointi sekä keittiönurkkaus
• Etätyöntekijöiden käytettävissä, tilojen varaustilanteen huomioon ottaen, ovat alakerran tilat
sekä yläkerrasta löytyvä ryhmätyötila Kutu (huonenumero 202) ja yhteiskäyttöiset työhuoneet.
Tilojen varaustilanteen voit tarkistaa osoitteessa www.tervo.fi/lohimaan-yritystalo.
• Pyydämme huomioimaan mahdolliset kokouskävijät antamalla heille kokous- ja
seminaarirauhan.
• Otathan omalta osaltasi huomioon yleisen siisteyden ja jätät tilat siistiin kuntoon käyntisi
jälkeen.
• Ulko-ovea ei saa kiilata auki, ettei ovet rikkoudu ja ilmastointi mene sekaisin.
• Mikäli sinulla on kysyttävää tilojen käytöstä voit olla yhteydessä Yritystalon käyttäjien
yhteyshenkilöön Riittaan.

Maksullinen kokous- ja seminaaritoiminta
• Kokoustilassa on av-laitteet, 100 M langaton verkkoyhteys, ilmastointi sekä keittiönurkkaus.
• Kokoustilassa voi vapaasti siirrellä pöytiä ja tuoleja haluamaansa järjestykseen, kunhan
palauttaa ne tilaisuuden lopuksi paikoilleen ja huolehtii, että tilat jäävät siistiin kuntoon.
• Käytävätiloissa kulku on pidettävä esteettömänä, koska käynti yläkerrasta jo vuokrattuihin
tiloihin tapahtuu Yritystalon pääovesta. Tilojen varaustilanteen voit tarkistaa osoitteessa
www.tervo.fi/lohimaan-yritystalo.
• Ulko-ovea ei saa kiilata auki, ettei ovet rikkoudu ja ilmastointi mene sekaisin. Ulko-ovet on
ajastettu avoimiksi kokous- ja seminaari varausten mukaan.
• Mikäli sinulla on kysyttävää tilojen käytöstä (esim. kalusteiden sijainnista ja asettelusta) tai avtekniikasta voit olla yhteydessä Yritystalon käyttäjien yhteyshenkilöön Riittaan.
• Varauksen hintaan ei kuulu kokoustilan järjestelyä eikä kokoustekniikan käytön tukea. Tiloja
varaavan on itse huolehdittava kalusteet (liikuteltavat pöydät ja tuolit) haluamaansa
järjestykseen ja perehdyttävä av-tekniikkaan. Kokouksen jälkeen kalusteet on koottava takaisin
säilytykseen ja huolehdittava, että tilat jäävät siistiin kuntoon.
• Mikäli olet varannut Yritystalon Lohimaan kokouspalvelun kautta, varaukseen kuuluu
kokouspalvelu, joka kattaa av-välineistön käytön neuvonnan tuen sekä kalusteiden järjestelyn
ja paikalleen laiton asiakkaan toiveiden mukaan ja niiden pois korjaamisen tilaisuuden jälkeen.

Muut palvelut Tervossa
• Yritystalon vieressä sijaitseva Lohimaa tarjoaa majoitus-, kokous- ja ravintolapalveluita.
www.lohimaa.fi
• Tervossa kylällä sijaitseva Lounasravintola Silta tarjoaa päivittäin maittavaa lounasta sekä
laadukkaat catering- ja pitopalvelutuotteet. www.tervonsilta.fi

Toivottavasti nautit vierailustasi Lohimaan Yritystalolla!

