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Tule kuulemaan, kertomaan 
mielipiteesi, keskustelemaan

ja vaikuttamaan!
Asukasilta Tapiolan kehittämisestä:

Millä keinoilla Tapiolan palvelut turvataan 
ja viihtyisyyttä parannetaan?

Keskiviikkona 11.5. klo 18.00, Tapiolan koululla, Opintie 1.
Kahvitarjoilu 18.00–18.30 kahvikonsertti musiikin kera.

Tilaisuudessa tarkastellaan Tapiolan keskustan kehittämissuunni-
telmia ja toimenpiteitä sen uudistamiseksi ja vetovoiman lisää-
miseksi.

Ohjelma
Tilaisuuden avaus ja johdantopuheenvuoro
Juha-Veikko Kurki, Tapiolan kokoomus ry:n puheenjohtaja
Tapiolan kehittämisessä merkittävä vuosi 2005
Lauri Niemi, Tapiolan kehittämisen projektijohtaja
Tapiolaan elämää ja palveluja
Jari Grönmark, Tapiola Toimii ry:n puheenjohtaja
Heikintorin ja Tapiolan keskustan kehittämisestä
Timo Mäntylä, Citycon Oy:n aluejohtaja

Kehitetään yhdessä Tapiolasta entistä viihtyisämpi 
ja parempi asuinalue!

Tämä tilaisuus on avoin kaikille.

Tervetuloa!
Tapiolan Kokoomus ry

Juha-Veikko Kurki, puheenjohtaja

Tule mukaan toimintaan tai ilmoittaudu postituslistalle. 
Ota yhteys, sähköposti: jiivee.kurki@pp.inet.fi tai gsm 0400-601 838

Annimaria Rinne ”Ensimmäinen”

Lauluopintonsa
Yhdysvalloissa suo-
rittanut ja mm. UIT:n
lavalla esiintynyt An-
nimaria Rinne on eh-
dottomasti vuoden
kiinnostavimpia uusia
artisteja, jonka albumi
on ennakkokuuntelussa
saanut pelkästään posi-
tiivisia arvosteluja.

Annimaria Rinteen
”Ensimmäinen” julkais-
tiin maaliskuussa Suomen
lisäksi Japanissa ja Koreas-
sa, joissa Annimarian taido-
kas ja aistikas laulutaito se-
kä loistavasti tuotetut biisit
ovat herättäneet suuren kiin-
nostuksen. Aasiassa julkaista-
va levy on sama versio kuin
Suomessa. Kannet ovat eng-
lanniksi ja albumi on saanut
nimekseen ”one”.

Levyä tarjoavat myyntiin
mm. Stockmann, Anttila,
Prisma, Citymarket, Euro-
market ja HotOne-myyntipis-
teet kautta maan.

Levyntilaus onnistuu 
myös nettisivuilta 
www. magnummusic.fi

T apiolalaisen edesmen-
neen Kansallisteatterin
näyttelijän Tommi Rin-
teen tytär Annimaria Rin-

ne jatkaa omalta osaltaan loistok-
kaasti Rinteen taitelijasuvun tai-
teellisia perinteitä.

Anniamaria Rinteen odotettu
albumi ”Ensimmäinen” on täyn-
nä hienoja lauluja elämästä, rak-
kaudesta ja rakastamisen vai-
keudesta.

Hienoja melodioita ja kosketta-
via tekstejä ovat tälle pitkäsoitol-
le tehneet mm. Anna Kuoppamä-
ki, Iiro Rantala, Anna-Leena Här-
könen, Eppu Nuotio ja Anna-Ma-
ri Kähärä. Sovituksista vastaavat
Riku Niemi ja Veijo Laine. 25 soit-
tajaa antaa panoksensa tälle vai-
kuttavalle debyyttialbumille, jon-
ka sinkkulohkaisut ovat olleet
mm. Radio Suomen soittolistan
kärjessä.

Aktian säästämisen ja sijoittami-
sen palvelut saivat lisää asiakkai-
ta – hallinnoitavat varat lisääntyi-
vät yli 50 % vuonna 2004. Maalis-
kuussa kuusi Aktian rahastoa sai-
vat täydet pisteet, viisi tähteä,
Morningstarin kansainvälisessä
rahastovertailussa.

– Aktian sijoitustuotteet ovat
kilpailukykyisiä. Meidän rahasto-
yhtiön salkunhoitajat ovat koke-
neita ja osaavia. Maaliskuussa jo-
pa kuusi Aktian rahastoa saivat
täydet pisteet, viisi tähteä, Mor-
ningstarin kansainvälisessä rahas-
tovertailussa. Rahastojen ohella
meillä on monta mielenkiintoista
erikoistuotetta. Vielä 22.4 saakka
on myynnissä joukkovelkakirjalai-
na Aktia Absolut, jossa pääoma on
turvattu ja tuottoon ei ole asetettu
ylärajaa. Tuoton suuruus riippuu
viiteosakkeiden kurssikehitykses-
tä jossa vähiten liikkuneen osak-
keen kurssikehityksen itseisarvo
määrää nimellistuoton, silti vähin-
tään 1 %.

Pyrimme siihen että meillä aina
on tarjolla joukkovelkakirja, joku
erikoistuote esim. erityistili taval-
listen rahastojen ja tilien rinnalla.
Tuotevalikoima on laaja ja tuotteet
täydentävät toisiaan, sanoo Aktian
Tapiolan pankinjohtaja Irina
Hemnell.

– Aktian asiakaslähtöisen palve-
lun lähtökohtana on palvella
asiakkaan ja hänen perheensä elä-
mäntilannetta ja kunnioittamaan
heidän arvojaan. Olemme vilpit-
tömästi kiinnostuneita asiakkais-
tamme! Esimerkkejä asiakasläh-
töisestä palvelusta on muun
muassa iltapankkimme toiminta.
Tapiolassa konttori on auki arki-
sin klo 19 asti. Käteisrahaa emme
käsittele iltaisin, mutta kortteja voi
noutaa, sijoituksia tehdä ja asiakas
voi muun muassa käydä lainaneu-
votteluja. Pyrkimyksissämme ym-
märtää asiakkaan kokonaistilan-
ne, olemme todenneet että on
olennaista myös huomioida asiak-
kaan yksityisoikeudellinen ja ve-

rotuksellinen tilanne. Siksi meillä
on Tapiolan Aktiassa myös lakiyk-
sikkö. Varatuomari Anna Maria
Eskeliin toimii asiakasjuristina ja
laatii perheoikeudellisia asiakirjo-
ja kuten testamentteja, lahjakirjoja,
perunkirjoja. Neuvomme myös
veroasioissa. Lakimiehemme
käyttö ei edellytä muuta asiak-
kuutta.

– Aktialla on kilpailukykyisiä
lainatuotteita kaikenikäisille asun-
tokauppaa harkitseville. Lainam-
me voi myös turvata erittäin laa-
jalla lainaturvavakuutuksella. Lai-
naturva kattaa sekä sairastumisen
aiheuttaman työkyvyttömyyden,
että työttömyyden ja siihen liittyy
tietysti myös henkivakuutus. Lai-
nat räätälöidään asiakkaan tar-
peen mukaan. Tunnemme toisaal-
ta, että vastuullamme on yhdessä
asiakkaan kanssa harkita paljon-
ko heillä on varaa ottaa lainaa jot-
ta ikäviä ylivelkaantumistilantei-
ta ei syntyisi, sanoo Irina Hemnell.

(Lisätietoja: www.aktia.fi)

Aktian säästämisen ja sijoittamisen 
palvelut keräsivät lisää asiakkaita

Escafé on uudistettu uusien omis-
tajien toimesta 21.1. alkaen. Kahvi-
la-ravintola on erikoistunut ita-
lialaisten herkkujen tarjoamiseen.
Menulistalla on 50 eri ruokalajia:
salaatteja, pizzoja, pastaa, pihvejä,
liha-, kana- ja kalaruokia.

Monipuolinen runsas Päivän
tarjous menu-listalta asiakas löy-
tää viisi päivittäin vaihtuvaa läm-
minruokavaihtoehtoa: pizzaa, pas-
ta, liha-, kana- tai kalaruokia 7,20 e
– 8,50 e hintaan. Hintaan sisältyy
myös runsas salaattipöytä ja uuni-
tuore leipä. Tyylikkäässä Escaféssa
asiakkaille maistuvat erikoispasta-
ruuat, kuten ravioli, tortellini, pen-
ne, rigatone, tagliatelle, spagetti ja
lasagne. Suosiossa ovat myös eri-
laiset naudan ja porsaanfilepihvit,
kana- ja kalaruokavaihtoehdot.
Raaka-aineet tulevat Italiasta ja ra-
vintolassa hyödynnetään myös
luomutuotteita.

Asiakkaiden suosiossa ovat
myös makeat ja suolaiset leivon-
naiset ja kakut. Escafésta saa jääte-

löä ja italialaisia käsinvalmistettuja
sorbettilajikkeita, italialaisia kak-
kuja, erikoiskahveja ja erilaisia tee-
lajikkeita.

Ravintolassa on A-oikeudet ja
kevään aurinkoisessa säässä mais-
tuvat virvokkeet 40-asiakaspaikan
terassilla. Happy Hour -hinnat
ovat voimassa 15–21.

– Asukkaat ja yritysten henkilö-
kunta ovat ottaneet ravintolan vas-
taan hyvin. Yritysten ja henkilö-
kunnan edustajien kannattaakin
tulla keskustelemaan sopimuslou-
naasta, hinnoista ja ruokavaihtoeh-
doista. Palvelemme kaikkia asiak-
kaita myös heidän yksityis- tai yri-
tysjuhlien järjestämisessä ravinto-
lassamme tai pitopalveluna.

Juhlien aikaan kuten vappuna ja
äitien päivänä tarjoamme erikois-
tarjouksia. Meille on myös helppo
poiketa työpäivän, kokouksen tai
eri tilaisuuksien päätteeksi viihty-
mään ja nauttimaan. Ravintola on
auki aamukahdeksasta yhdeksään
iltaan arkisin ja lauantaisin alkaen
kello yhdeksästä yhdeksään illalla
Heikintorilla Tapiolassa, sanovat
henkilökunta ja he toivottavatkin
kaikki asiakkaat sydämellisesti ter-
vetulleiksi.

Bar Ristorante Escafé 
Heikintorilla on uudistunut

Nuoret abit Virva Laurila ja Elisa Vainio Lauttasaaresta tulevat säännöl-
lisesti lounastamaan Escaféhen tenttilukujen välissä TKK:n kirjastosta.
Heidän mielestään Escafé on tosi viihtyisä paikka, josta saa hyvää ruokaa
ja ystävällisen palvelun.

Bar Ristorante Escafén iloista henkilökuntaa Tamer ja Bülent Gültekin.
Ismet Tosun puuttuu kuvasta.Kuvassa rahoitusneuvoja Marja Nummi-Naakka, pankinjohtaja Irina Hemnell ja asiakasneuvoja Ka-

tarina Ljunglin Aktian Tapiolan konttorista.
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