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AloitA jouluvAlmistelut AjoissA!
Joulukortit
nyt alle euron

0,95 €

Lähiseudun
Kuva
on Asiakaslehti
lämmin lahja
– ilo antaa
ja ilo saada!

Valokuvakalenteri

KUNDTIDNING FÖR HAGALUNDSREGIONEN

iloa koko vuodeksi

(norm. 1,20)

15,90 €
(norm. 19,95)

Tarjous voimassa
31.1.2013 saakka

Tarjous voimassa 30.11.saakka.

www.eirikuva.fi
Tilausten käsittelymaksu 3,95 €
Tapiontori 3, 02100 Espoo
Puh. (09) 464398 l www.fototapio.fi

WeeGeen
joulumyyjäiset!

24.–25.11. klo 11–17
WeeGeen joulutapahtuma ja -myyjäiset järjestetään tänä vuonna viidettä kertaa. Marraskuun viimeisenä viikonloppuna koko talo on täynnä jouluista tunnelmaa,
musiikkia ja jouluisia askareita.

WeeGeen joulutapahtuma ja -myyjäiset on mukava koko perheen tapahtuma, jossa voi tehdä mukavia joululöytöjä aulan myyjäispöydiltä, osallistua jouluiseen ohjelmaan museoissa tai nauttia musiikista sekä jouluisista mauista kahvilassa. Myyjäisalue on aikaisempien vuosien tapaan WeeGeen aulassa ensimmäisessä kerroksessa.

Tervetuloa joulutunnelmaan WeeGeelle!

Huoneistokeskus palvelee jälleen Tapiolassa
uudessa osoitteessa Tapiontorilla
Olemme iloisia kun saamme jälleen palvella asiakaitamme Tapiolan keskustassa. Uudet tilamme
sijaitsevat näkyvällä paikalla Tapiontori 3 B:ssä. Meille on helppo tulla, myös liikuntarajoitteisille on esteetön kulkureitti katutason toimistoomme.
– Tapiola on tällä hetkellä suuren mullistuksen keskellä. Länsimetron rakentaminen aiheuttaa rakentamisen aikaista haittaa,
mutta sen ja Tapiolan kehittämisen ansiosta liikekeskus saa jälleen uuttaa elinvoimaa uusista
liikkeistä ja palveluista.
– Huoneistokeskuksella on
tällä hetkellä Tapiolassa myynnissä laadukkaita uusia asuntoja Kalevalan tyttärien korttelien kolmessa talossa ja Jalopuun
korttelin yhdessä talossa. Koh-

teet rakentuvat aivan Tapiolan liikekeskuksen tuntumaan Revontulentielle.
Kalevalan tyttärien kortteleiden asunnot, ovat taitavasti
suunniteltu ja niissä on mm. isot
parvekkeet länteen. Asumismukavuutta tuo myös uuden talon
tekniikka ja lämmitysmuoto on
kaukolämpö. Asukas valitsee itselleen kolmesta sisustuslinjasta: Valkeinen, Kuparinen ja Hopeinen mieluisimman. Keskuspihan alla on autohalli, josta on
suora yhteys asuntoihin.
Jalopuiden korttelin asuinpohjat on myös huolella suunniteltu pienimpiä yksityiskohtia
myöden. Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota tilojen
mitoitukseen, toimivuuteen, kalustettavuuteen sekä ratkaisu-

jen joustavuuteen. Lattialämmitys tuo asuntoihin asumismukavuutta. Asunnoissa on lasitetut
parvekkeet, jotka tuovat viihtyisyyttä ja ilmavuutta asuntoihin.
– Nämä laadukkaat taloyhtiöt ovat osoittautuneet tervetulleiksi Tapiolan asukkaiden keskuudessa. Uudistalotuotantoa on
kaivattu pitkään Tapiolaan, sanoo
myyntijohtaja Riitta Falenius,
LKV, joka on toiminut Huoneistokeskuksessa kaikkiaan 25 vuotta
ensi vuoden tammikuussa.
– Olen toiminut Espoossa 18
vuotta ja sen jälkeen Kanta-Helsingissä ja nyt ns. paluumuuttajana saan jälleen palvella asiakaitamme Espoossa. Vastaan Tapiolan toimiston lisäksi myös Kauniaisten sekä Kirkkonummen toimistomme palveluista. Vuosien

Suomen Taloushallitoliitto ry:n auktorisoitu jäsen
Meteorinkatu 3 B, 02210 Espoo
Puh. (09) 867 8800, fax (09) 8678 8010
tilitoimisto@pietarila.com
www.pietarila.com

Kuvassa Huoneistokeskuksen Tapiolan toimiston kiinteistövälitysalan
ammattilaisia vasemmalta aluejohtaja Timo Voutilainen, Tomi Saastamoinen, LKV, Jutta Heikkilä, MKT, LKV, Jussi Tamminen, LKV,
KTM, Eija Matinmikko, LKV, Liideri Mari Ludeman, Liideri Janina
Knihtilä,KTM, Liideri Antti Mäkinen, Kari Elo, KiAt, Eija Tupavuori, LKV, myyntipäällikkö, ekonomi Leena Kari, LKV ja edessä vasemmalta, myyntijohtaja Riitta Falenius, LKV, myyntineuvottelija Kristiina Ruotsi, Anne Sundqvist-Hellstedt, LKV, Maaria Salmi, LKV,
Tarja Martevuo, LKV ja Kirsti Parkkamäki, LKV. Kuvasta puuttuu
myyntineuvottelija Maija Halme.

mittaan Espoon asunnot ja kiinteistöt asiakkaineen ovat tulleet
tutuksi. Nyt on ilo palvella vanhoja asiakkaita ja heidän perheitään uudelleen, jatkaa Falenius.
– Pääkaupunkiseutu on tulevina vuosina muuttovoittoinen.
Asuinalueet Länsimetron varrella ovat varmasti tulevaisuudessa haluttuja. Ympäristöasiat tulevat vaikuttamaan monella tavalla tulevaisuuden asumiseen, jolloin asukkaat arvostavat entistä
enemmän myös joustavaa joukkoliikennettä. Länsiväylän jatke
Kirkkonummelle on myös tärkeä
asia koko läntisen pääkaupunkiseudun asukkaille.
Myös meren läheisyys on jatkossakin asunnon arvostusta lisäävä tekijä.
– Huoneistokeskus Oy täyttää ensi vuonna 60 vuotta. Olemme alan johtava Kiinteistövälitysyritys. Edustajiemme korkea
ammattitaito takaavat asiakkailleemme turvallisen kodinvaihdon. Vanhat asiakkaamme palaavat aina uudelleen luoksemme ja myös suosittelevat palvelujamme. Kiinteistövälitysala on
vuosien mittaan muuttunut nettimaailman myötä. Olemme näkyvästi ja uudistusmielellä mukana
siinäkin kehityksessä.
– Toivotamme vanhat ja uudet asiakkaamme tervetulleiksi tutustumaan uusiin toimitiloihimme Tapiontori 3 B:n. Tutustukaa uudisasuntokohteisiimme ja
viikon esittelyaikoihin myös netissä: www.huoneistokeskus.fi.

Tapiolan Autokoulu laajentaa toimintaansa
avaamalla autokoulun myös Otaniemeen
Tapiolan Autokoulu on toiminut
Tapiolassa jo yli 50 vuotta, Otaniemessä sen sijaan ei ole autokoulua ollut ainakaan 50 vuoteen,
”Ja siitä se ajatus sitten lähti”, kertoo Tapiolan autokoulun, Autokoulu Viherin sekä Otaniemen
autokoulussa opetuksesta vastaava Matti Soini. Kautta aikojen on Tapiolan autokouluun tullut oppilaita myös Otaniemestä,
nyt oppilaat saavat autokoulupalvelut vielä lähemmäs työ- ja opiskelupaikkojaan. Otaniemen ostarille pankkitaloon (sisäänkäynti
autokouluun katutasolta, pankin
vanhojen tilojen vierestä) avataan
19.11.2012 autokoulu, joka toimii
läheisessä yhteistyössä Tapiolan
autokoulun kanssa. Tämä yhteistyö mahdollistaa mm. teoriatuntien käynnin hyvinkin joustavalla aikataululla. Teoriatunteja voi
halutessaan käydä Tapiolan autokoululla päiväsaikaan, tai Otaniemessä ilta-aikaan. Otaniemessä avattava koulumme tuo autokoulujen palvelut myös lähem-

Uuden Otaniemen autokoulun opetustilat Otaniemen ostoskeskuksessa ovat viihtyisät ja tilavat.
mäs Kuusisaaren ja Lehtisaaren
asukkaita, muistuttaa Matti Soini.
Kurssitarjontaan kuuluu ”tavalliset” henkilöauto- ja moottoripyöräkurssit, sekä mopo- että mopoautokurssit. Tarjoamme

myös toisen vaiheen koulutusta
ja pimeän ajon koulutusta. Näiden lisäksi tarjontaamme kuuluu
myös erilaisia palveluja jo kortin
omistaville, sanoo Tapiolan autokoulun, Autokoulu Viherin

sekä Otaniemen autokoulussa
opetuksesta vastaava Matti Soini. Mikäli ajaminen liukkaalla ja
pimeässä ei suju, kannattaa olla
meihin yhteydessä. Käytössämme on Vihdin ja Vantaan ajoharjoitteluradat, joissa voimme järjestää liukkaan kelin ajokoulutusta yhdistettynä pimeällä ajamiseen. Myös erilaisten ryhmäja yrityskoulutusten järjestäminen hoituu meidän kauttamme,
olemme järjestäneet mm. yritysten omille autokerhoille koulutus- ja virkistyspäiviä.
– Kannattaa myös näin joulun alla muistaa, että lahjakortti
autokouluun on hyvä lahjaidea
nuorelle ja miksei vähän varttuneemmallekin. Nuorten ajokorttiin panostaminen on tärkeää myös heidän mahdollisuuksiinsa saada opiskeluajan työpaikkoja ja työtä myös valmistumisensa jälkeen. Lahjakortteja voi ostaa kouluistamme ympäri vuoden, toimistosihteerimme auttavat näissä asioissa, ku-

– Tapiolan autokoulun, Autokoulu Viherin sekä Otaniemen autokoulun kurssitarjontaan kuuluu ”tavalliset” henkilöauto- ja moottoripyöräkurssit, sekä mopo- että mopoautokurssit. Tarjoamme myös toisen vaiheen koulutusta ja pimeän ajon koulutusta. Näiden lisäksi tarjontaamme kuuluu myös erilaisia palveluja jo kortin omistaville, sanoo opetuksesta vastaava Matti Soini.
ten myös kaikissa muissa autokouluun liittyvissä asioissa.
Lisätietoja kurssien alkamisajankohdista ja muista autokoulupalveluista saa soittamalla numeroon 044-7133 843, tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
otaniemi@tapiolanautokoulu.
fi. Jatkossa, saatuamme toimis-

ton auki, ja palvelut täysillä käyntiin, on toimisto avoinna ma–to
klo 10–17 ja pe klo 9–12. Kannattaa myös seurata Tapiolan autokoulun nettisivuja www.tapiolanautokoulu.fi, sivustolta löytyy tietoa myös Otaniemen autokoulun palveluista ja kurssien alkamisajankohdista.

