Lapinlahden Asukastila
Varausehdot ja ohjeet tilojen käyttöön
Helsingin kaupunki on myöntänyt Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:lle asukasosallisuusavustusta, jolla asukastila kustannetaan. Avointa toimintaa tukee lisäksi STEA.

Asukastilan voi varata yhdistys, yritys, yksityishenkilö tai yhteisö

Koronantilanteesta johtuen huomioi seuraavat ehdot
•

Seuraa koronatiedotteita, ja tapahtumiin liittyviä rajoituksia

•

Tilasta löytyy käsidesiä, mutta mahdolliset kasvomaskit tai käsineet tulee tilaisuuden järjestäjän
hankkia itse

•

Tiloja siivotaan säännöllisesti, mutta teethän osuutesi tilojen siisteyden eteen - Siisteystaso
vaikuttaa kaikkien turvallisuuteen

Ohjeita asukastilojen käyttöön


Vuokrausaika on ma-pe kello 9-21 välillä, la-su sovitusti



Kello 21 jälkeiset tilaisuudet sovitaan erikseen



Varaaja on vastuussa tilasta koko varauksen ajan



Avainten nouto ja palautus sovitaan tapauskohtaisesti



Iltatapahtuma päärakennuksessa:
o Kahvilan ollessa suljettuna, kahvilan ovet ja ulko-ovet on pidettävä lukittuna, tai auki olevia
ovia on vahdittava
o

Etupihan iso portti suljetaan Kahvilan sulkemisen yhteydessä. Kulku tämän jälkeen etupihan
pienistä porteista

Huonekalut ja tarvikkeet


Huonekalujen järjestystä saa muuttaa, mutta varauksen päättyessä huonekalujen järjestys tulee
olla sama kuin alunperin

•

Huonekaluja saa kantaa, mutta ei raahata, jotta vältetään lattian naarmuuntuminen

•

Osassa tiloissa on käytettävissä mikro, vedenkeitin, kahvinkeitin, kahvikuppeja ja lautasia

Tilaisuuden jälkeen


Tilassa käytetyt astiat on oltava pestyinä ja omilla paikoillaan



Kahvila Lähteen astiat:
o

Tyhjennä ja huuhtele termarit hyvin, älä kuitenkaan käytä pesemiseen saippuaa

o

Laita likaiset astiat ja termarit tiskikoneeseen tai kärryyn, joka on keittiön vieressä. Tai jätä
Galleriakäytävälle, mikäli Kahvila on jo kiinni



Laita roskat roskiin ja laita tilalle uudet roskapussit



Pyyhi pöydät



Lakaise lattia harjalla



Sulje kaikki ikkunat



Sammuta valot



Lukitse ovet



Palauta avain



Jos tila on jätetty epäsiistiin kuntoon ja joudumme tilaamaan lisäsiivouksen, laskutamme tämän
varaajalta (50-100 €)



Avain tulee palauttaa tilaisuuden jälkeen sovittuun paikkaan. Kadonneesta avaimesta peritään
kulut (150 €)

Peruutusehdot


Peruutus tulee tehdä mahdollisimman pian 0400 333 017



Varauksen voi perua veloituksetta 10 vuorokautta ennen tilaisuutta



Alle 10 vrk. ennen varausta tehdystä peruutuksesta veloitamme 50 % tilavarauksen hinnasta



Alle 3 vrk. ennen varausta tehdystä peruutuksesta veloitamme 100 % tilavarauksen hinnasta

