Tervetuloa Konttoriin!

Konttori on Kaapelitehtaan info, sydän ja olohuone. Löydät meidät Kaapelitehtaan
sisäpihalle johtavasta porttikongista, vastapäätä Thierry Noirin muraalia.
Mitä ikinä Kaapelitehtaalta etsitkään, henkilökuntamme opastaa sinut oikeaan paikkaan,
kertoo mitä kiinnostavaa juuri nyt on meneillään ja keittää vieläpä kunnon
kahvit.
Voit jäädä hengähtämään hetkeksi, inspiroitua myymälämme valikoimasta, selailla
kulttuurilehtigalleriaa ja maistella, mitä herkkuja tiskin takaa löytyy.
Konttori on luotu kaikille Kaapelitehtaan kävijöille ja vuokralaisille helpottamaan asiointia,
tarjoamaan viihtyisän levähdyspaikan ja inspiroimaan kulttuurin pariin.
Olemme avoinna:
Ma, ti, to klo 9-19
Ke, pe klo 9-21 (after work klo 16-21)
La klo 11-18
Su suljettu
Tavoitat meidät myös puhelimitse (09) 4763 8300 tai sähköpostitse
konttori@kaapelitehdas.fi.
Tulehan tutustumaan!

PALVELUMME:
Info

Mitä Kaapelitehtaalla tapahtuu juuri nyt? Mitä nähtävää,
tehtävää ja koettavaa on seuraavaksi? Miten löydän
perille?
Henkilökuntamme viitoittaa tiesi. Me vastaamme
kaikkiin kysymyksiisi ja opastamme etsimääsi paikkaan.

Kahvila

Kolottaako kahvihammasta? Kurniiko vatsanpohjassa?
Konttorin kahvilasta löydät maukasta evästä aamusta
iltaan.
Tarjolla on mm.:
- laadukas kahvi- ja teevalikoima
- virkistäviä mehuja ja limsoja
- ilahduttava valikoima oluita ja viinejä
- juureen leivottua leipää herkkutäyttein
- pullia, kakkuja ja muita leipomotuotteita
- maukkaita tapas-lautasia
- kaikenlaista hyvää myös perheen pienimmille.

Suosimme valikoimissamme kotimaisia lähi- ja
pientuottajia. Tarjolla on aina myös kunnon valikoima
gluteenittomia ja vegaanisia vaihtoehtoja.
Voit nauttia juomasi ja ruokasi paikan päällä tai napata
matkaasi.

Myymälä

Mitä olisi Konttori ilman ihania ja kaikenkirjavia
konttoritarvikkeita? Inspiroiduitko Kaapelitehtaan
tunnelmasta ja tarvitset oman pensselisetin saman tien?
Myymälämme valikoima on ilahduttava yhdistelmä paperi-,
lahja- ja taiteilijantarvikkeita.
Löydät hyllyistämme mm.
- kyniä ja paperia
- muistikirjoja
- pensseleitä, maaleja ja muita taiteilijatarvikkeita
- hauskoja lahjaideoita
- leikkejä ja pelejä
- taidekirjoja
- taide- ja sisustusesineitä ja
- kaikenlaista yllättävää!

Postin
pakettiautomaatti
Kulttuurilehtigalleria

Konttorissa sijaitsee Postin pakettiautomaatti, joka palvelee
lähialueen asukkaita Konttorin aukioloaikoina.
Lehtigalleriassa on Kultti ry:n ja Tidskriftscentralenin yli 200
jäsenlehden uusimmat numerot. Mukana on koko
jäsenlehtien kirjo: aiheita mm. kulttuurin ilmiöistä, tieteistä ja
taiteista, politiikasta ja yhteiskunnasta, enemmistöistä ja
vähemmistöistä, ympäristöstä, scifistä…

Tule tutustumaan ja löydä kaltaisesi lehti!

Vuokrattavat
työskentely- ja
neuvottelutilat

Pitäisikö hoitaa muutama sähköposti tai lukaista artikkeli?
Konttorin koko kaksikerroksinen tila soveltuu itsenäiseen
työskentelyyn vaikkapa läppärin tai kirjan kanssa. Nappaa
kuppilastamme eväät, valitse itsellesi sopivin spotti ja nauti
tunnelmasta!
Lisäksi Konttorin yläkerroksessa on kaksi vuokrattavaa tilaa,
joita voi käyttää työpajoihin, harrasteisiin, pop upeihin tai
ryhmä- ja kokoustarkoituksiin. Tilat ovat 40-neliöisiä, ja niihin
sopii kerrallaan 20 henkeä. Tilaa kokouseväät kahviostamme
ja anna mennä!

Tiloista löytyvät niin flat screen -näytöt kuin
videodataprojektorit ja valkoinen heijastuspinta, tussitaulut,
tussit ja kynät, fläppitaulut sekä näppärät tuolit ja pöydät,
joita voi siirrellä vapaasti. Henkilökunta opastaa tilojen
käytössä ja on paikalla koko vuokrausjakson ajan.

Vuokralaispalvelut

Talomme vuokralaispalvelut on keskitetty Konttoriin.
Vuokralaisemme voivat hoitaa Konttorissa:
•
•
•
•
•
•
•

kopioinnin
laminoinnin
kodinhoitohuoneen varaukset
verstaan varaukset
työskentely- ja neuvottelutilojen varaukset
vuokralaisten saunavuorot sekä
postipakettien noudon.

Vuokralaisten postilokerot säilyvät C-portaan 2. kerroksessa
siihen asti, kunnes uusi postikeskus avautuu Konttorin
yhteyteen myöhemmin syksyllä.
Facebook & Instagram: @kaapelitehtaankonttori

