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Tapiolan Lämpö palvelee pihojen kunnostustöissä
Kevät on tänä vuonna aika lailla
normaalissa aikataulussa aikaisempiin vuosiin verrattuna. Hiekoitussepelin poisto, joka on suurin kevään hoitotöistä, on aloitettu
ja saadaan valmiiksi huhtikuun

loppuun mennessä.
– Karkea sepelinpoisto suoritetaan ensin kauhahamstereilla ja
viimeistelyt tehdään lakaisinkoneilla. Ovien edustat ja seinustat
ym. ahtaat paikat puhdistetaan

usein painepesurilla ennen kuin
lakaisinkone tulee paikalle. Kiinteistöjen pihoilla tarkastetaan viheralueiden kunto. Tarvittaessa
pensaista ja puista leikataan talven
aikana vahingoittuneet oksat pois.
Mahdolliset auraustuhot korjataan
myös takuutyönä.
Pensaiden ja puiden leikkauksia on tehty pitkin talvea. Olemme
myös ryhtyneet kuorikatteen levitykseen Espoon kaupungin alasleikatuille pensasistutuksille lumen
sulettua. Viherrakennustyöt alkavat kunhan hiekoitushiekat on saatu korjattua ja maa hieman sulanut. Joitain pienempiä töitä on nyt
jo alettu tekemään, kertoo viherrakennuksen palvelupäällikkö Filippa Hellström Tapiolan Lämpö
Oy:stä.

Lakaisinkoneella on käyttöä sulana aikana.

Asuintaloyhtiöiden
kevättalkoot lähenevät

Nurmikon leikkausta häiritsevät kuusen alaoksat voidaan leikata pois.

– Kevättöissä edellisestä syksystä
jääneet lehdet poistetaan, kourut ja
syöksyjen alapäät puhdistetaan
talven jäljeltä. Auraustuhot kuten
rikkinäiset reunakivet ja nurmikot
korjataan.
Tapiolan Lämpö Oy valmistautuu kevääseen pitämällä kalustonsa ajokunnossa, muun muassa
ruohonleikkurit huolletaan ja leikkureiden terät teroitetaan. Kevätja kesätöissä tarvittavia tarvikkeita
on hankittuna, muun muassa kesäkukat, kukkamullat ym. tarvikkeet on tilattu. Osa kesäapulaisista
aloittaa työt jo huhti- ja toukokuulla. Heidän tuloonsa on valmistauduttu tilaamalla kuulosuojaimia,
turvakenkiä, sadevaatteita ym.
Henkilösuojaimia, sanoo viherra-

Kalustoomme kuuluvalla hamsterilla saa myös hiekat kätevästi poistettua.
kennuksen palvelupäällikkö Filippa Hellström, Tapiolan Lämpö
Oy:stä.
Tapiolan Lämpö Oy toimittaa
talkoolavat taloyhtiön pihalle sovittuna päivämääränä. Yhteyshenkilönä toimii Kalevi Nieminen.
Viherrakennuksen palvelupäällikköön Filippa Hellströmiin
voi olla yhteydessä, mikäli kiinteistönomistaja haluaa muutosta
pihalle uusien pensaiden tai laatoituksen yms. merkeissä.
Palvelupäälliköt Katja Martin
ja Henry Koski vastaavat Tapiolan
viheralueiden hoidosta sekä usean
Tapiolassa olevan taloyhtiön pihan hoidosta. Tapiolan Lämpö
Oy:n puhelinvaihteen numero on
0207 505 200,
www.tapiolanlampo.fi

Hiekanpoisto tehdään käsin sellaisista paikoista joista koneen harjat eivät yllä.

on avannut ovensa
Tapiolan 2. kerroksessa
Tapiolan Heikintorin 2. kerroksessa IMMU galleriassa avataan
14.4.09 Irmeli Tuomarlan taidenäyttely. Myyntinäyttely on
avoinna 30.6.09 saakka ma–pe
11–19, la 12–17.
– Olen Monitori-lehden perustaja ja pitkäaikainen päätoimittaja.
Jäin aivoinfarktin takia eläkkeelle
viestintäneuvoksen tehtävistäni si-

säasiainministeriössä, jonne työministeriöstä siirryin vuoden 2008
alussa.
– Nyt olen vapaa taiteilija.
Olen palannut vanhan harrastukseni, maalauksen, pariin. Uuden
elämän debyyttinäyttely ajoittuu
ns. virallisen suven alkamisajankohtaan, ja symboloi sopivasti
myös uuden elämän alkua. Toteu-

tin jo pitkään kyteneen haaveeni
omasta taidenäyttelystä.
Näyttelyni teema on: Aurinko
on. Teoksissani käsittelen ihmisenä
olemisen suhdetta, luontoon ja yhteiskuntaan, ja nuorehkon vanhenevan ja vammautuneen ihmisen
kokemuksellista toiseutta. Sitä,
miltä tuntuu, kun hurja työtahti
sairastuttaa, ja sanelee irtioton työ-

elämästä, ja työstä, jota on pitänyt
elämässä tärkeimpänä. Kaltaisiani
on monia. Päätin rohkeasti yrittää
tehdä sitä, mihin omasta mielestäni vielä kykenen, sanoo vapaa taiteilija, ex. viestintäneuvos Irmeli
Tuomarla, IMMU galleriasta.
Maalaa terveydeksi!
Kun tuuli käy sinun ylitsesi,
ei sinua enää ole.

Macos (ent. Ollin kahvila)
palvelee keskellä Tapiolaa!
Macos Perinteinen torikahvila
(aik. Ollin kahvila) Heikintorin
itäisessä päädyssä ja Jorin toria
vastapäätä elävöittää Heikintoria
ja palvelee paitsi lähiasiakkaita
myös kesävieraita ja turisteja hyvin.
– Olen iloinen kun sain mahdollisuuden jatkaa Ollin jo hyvin
kehittämää torikahvilatoimintaa,
sanoo Hakan Coskun, joka nykyisin iloisesti ja ammattitaidolla toimii Macos Perinteisen torikahvilan
yrittäjänä.
– Meidän vahvuuksia ovat kotimaiset tuoreet leivonnaiset ja
suolaiset palat. Meillä voi nauttia
Emil Halmeen leipomon viinereistä, munkeista ja kermamunkeista ja suolaiseen nälkään löytyy
“superlihis” Eromangan kotileipomosta, pasteijat ja täytetyt leivät jne.
– Haluan tarjota asiakkaille
vain parasta, herkulliset sekä taatusti tuoreet että laadukkaat tuotteet. Kahvi on Robert Pauligin
laadukasta kahvia. Meillä on
myös edulliset hinnat ja ystäväl-

Tapiolan Lähiseudun Asiakaslehti
www.tapiolan.com, on laadukas ilmaisjakelulehti, joka ilmestyy kerran kuukaudessa paitsi kesä- ja heinäkuussa. Painos on 53.000 kpl.
Lehti jaetaan kotitalouksiin Etelä-Espoossa sekä erikseen kaikille yrityksille Espoossa, Kauniaisissa, Lauttasaaressa ja Ruoholahdessa.
Jakelu kotitalouksiin Etelä-Espoossa:
Tapiola, Tapiola-Itä, Tapiola-Länsi, Pohjois-Tapiola, Laajalahti, Westend, Haukilahti, Mankkaa, Niittykumpu, Olari, Matinkylä, Taavinkylä (Mankkaa), Etelä-Leppävaara, Pohjois-Leppävaara, Lintuvaara, Uusmäki.

HAEMME KOKENUTTA
ILMOITUSMARKKINOIJAA
Moduli-ilmoitusten ja advertoriaalien myynti ”Tapiolan Lähiseudun Asiakaslehden” yritysasiakkaille puhelinmyynnin ja yrityskäyntien avulla.
Tarjoamme koko- tai osapäivätyötä.
Voit myös myydä meille palvelujasi omalla
toiminimelläsi joko kotitoimistostasi käsin tai
toimituksemme tiloissa. Omaat iloisen ja aktiivisen luonteen ja kaipaat uusia haasteita.

Jakelu yrityksiin (business-to-business):
Erikseen yrityspostituksessa (Suomen Posti
Oyj:n nk. YkkösOsoitteeton) kaikkiin yrityksiin Espoossa, Kauniaisissa, Lauttasaaressa ja
Ruoholahdessa.
Toimistomme osoite:
Tapiolan Lähiseudun Asiakaslehti
Länsituulentie 10, 4. krs, 02100 Espoo

LUE LEHTI MYÖS VERKOSTA

Macos Perinteisen torikahvilan nykyinen omistaja Hakan Coskun ja aikaisempi kahvilayrittäjä Olli Juvonen ovat
myös hyviä ystäviä ja Ollinkin kuten muita kahvilan kanta-asiakkaita tapaa säännöllisesti tutusta torikahvilasta Heikintorin vieressä.
liset asiakkaat. Haluan erityisesti
panostaa torikahvilan viihtyisyyteen. Olemme myös vaimoni Heidin kanssa uudistaneet kahvilan
sisustuksen entistä kodikkaammaksi. Suurin osa asiakkaitamme

ovat eläkeläisiä, veteraaneja, Tapiolassa työskenteleviä asiakkaita, naapuriliikkeiden henkilökuntaa ja perheitä. Kahvilamme on
muodostunut aikuisten kahvilaksi. Koska meillä ei ole alkoholi-

myyntiä se on myös säilynyt rauhallisena kahvilana, sanoo Hakan.
– Olen tyytyväinen kun sain
työni jatkajaksi yrittäjän, joka on
paneutunut hyvin kahvilan toi-

mintaan ja kehittänyt sitä entisestään, sanoo kaikkien tuntema aikaisempi Ollin kahvilan yrittäjä
Olli Juvonen.
– Meillä on täällä myös yrittäjien kesken hyvä henki ja haluamme palvella asiakkaita hyvin myös
hyvällä yhteistyöhengellä, sanoo
Hakan, joka onkin sydämellisyydellään saanut asiakkaat viihtymään ja myös seurallisuudellaan
luonut ilmapiirin, jossa myös
asiakkaatkin ovat innostuneet keskustelemaan ja tutustumaankin
toisiinsa.
Kahvilaan on helppo tulla ostoskäynnillä, työkiireen lomassa
tai rentoutumaan ulkoilun päät-

www.tapiolan.com
teeksi.
– Paitsi, että kaikkien kannattaa tulla nauttimaan kahvilamme
herkuista Tapiolaan Heikintorin
kupeeseen, meiltä voi myös ostaa
tuoreen tuoreita tuotteita kotiin ja
työpaikalle. Suurempia määriä
kannattaa käydä tilaamassa meiltä
päivän varauksella etukäteen, sanoo Hakan ja toivottaa kaikki
asiakkaat tervetulleiksi Macokseen
Perinteiseen torikahvilaan.
Kahvila palvelee Sampotorilla
Heikintorin itäisessä päädyssä
arkisin 8.30–18,
lauantaisin 9.30–18
ja sunnuntaisin 12–17.

