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FOOD & DRINK
TAUSTAMATERIAALIA

FOOD & DRINK CORNER
KAUPUNGIN KIINNOSTAVIN
RAVINTOLA JA KLUBI
FOOD & DRINK CORNER
Tiedekulman ravintola kerää ihmiset kahvin, lounaan tai oluen
äärellä. Corner voi laajentua myös ulos Yliopistokadulle popup streetfood-hengessä. Tila muuntuu vuorokaudenajan
mukaan ja lisää vapaa-ajan viettoa Tiedekulmassa.
Aukioloajat mahdollistavat myös Suomen ensimmäisen
tiedebaarin, jossa voi olla myös klubitoimintaa. Yliopiston
elintarviketieteen ja kotitaloustieteen opiskelijat ja opettajat
tekevät yhteistyötä Cafen kanssa tuoden mukaan ravinto– ja
elintarviketietämyksen uusimmat tutkimustiedot ja trendit.
PALVELUITA ESIMERKIKSI:
• Yhdistetty ajanvietto– ja työskentelypaikka Helsingin
keskustasta, jossa voi olla teemoitettuja tapahtumia
brunssista, discoon, stand-upiin, illallisiin ja vaikka
runokaraokeen.
• Maukasta syötävää ja juotavaa klo 7-23
• Catering-palvelut ja tilauslounaat
• Erikoisuudet: HY:n uusin tutkimustieto osana ravintolan
tarjontaa, pop-up ravintolat, vierailevat kokit
• Yliopiston ravitsemusasiantuntijoilta voit saada
näkemystä itsellesi sopivan ruokavalion löytämiseen

FOOD & DRINK
PALAUTE

FOOD & DRINK CORNER
“Tämä on iso riski; parhaimmillaan Helsingin upein
juttu, pahimmillaan ilta-unicafe .”
“Erilaisia mahdollisuuksia syödä kokonaisesta
ateriasta pieniin (ei liian kallisiin!) välipaloihin”
“Kannattaisiko nimi tosiaan muuttaa pois "kaupungin kiinnostavimmasta ravintolasta" lähemmäs
!
tiedettä
ja Tiedekulman omaa profiilia? Ruoan ja hyvinvoinnin yhdistäminen tieteeseen ja
tutkimukseen
ravintola-tilassa avaa huikeita mahdollisuuksia - sitä kannattaisi pitää vahvasti
!
esillä.
Myös tietoiskutyyppiset kokonaisuudet säilöntäaineista ja ylipäätään ruoan teollistumisen
!
mukanaan tuomista ilmiöistä kiinnostaisivat varmasti. "Viikin koe-eläintilan lehmät vierailulla
keskustassa - lypsä itse mukillinen maitoa"
!
!
!KUMPPANIT

“yliopiston entisten opiskelijoiden perustamien yritysten tuotteita? esim olut, kahvi?”
“Lähi- ja luomuruokatilat, erikoisuudet kuten molekyyligastronomia, Plantagen tai
Kasvitieteellinen puutarha tekemään Tiedekulman profiiliin sopivia istutuksia kattoterassille,”
“Erilaisten ruokavalioiden ja terveysnäkökulmien edustajia järjestömaailmasta, allergialiitto,
vegaaniliitto jne jne”

FOOD & DRINK
MUU MATERIAALI

Shop	
  
•

Ulkoisen	
  myyjän	
  ylläpitämä.	
  Tärkeää,	
  että	
  löydettävissä	
  ulkoa	
  ja	
  Aleksanterinkadulta.	
  Vaihtelevia
myyntiartikkeleja:	
  kirjoja,	
  lehtiä,	
  vaatteita,	
  mukeja,	
  lahjoja	
  ja	
  matkamuistoja.	
  Benchmarkeja:	
  Kiasma,	
  Tate,
MoMa,	
  Holmenkollen	
  hiihtomuseo,	
  Bikini	
  Berlin,	
  the	
  Ace	
  Hotel	
  London…)

Kuvat:
• http://hotelsbrit.com/tate-modern-london/
• http://www.nuevayork.es/ocio/compras-nueva-york/de-compras-enmoma-store/
• http://bestofthebetter.com/2013/06/18/retail-moma-design-storesummer-sale-up-to-60-off/

Kahvila/ravintola/baari	
  
•

Ulkoisen	
  ravintoloitsijan	
  ylläpitämä.	
  Kahviossa	
  tulee	
  olla	
  rento,	
  hieman	
  street	
  food	
  henkinen	
  avoin
vuorovaikutukseen	
  kannustava	
  tunnelma.	
  Aamulla	
  kahviona	
  ja	
  päivällä	
  lounaspaikkana	
  joka	
  muuntautuu
baariksi	
  iltaa	
  kohti.	
  Keittiö	
  sijoittuu	
  torin	
  sivustalle,	
  mutta	
  tarjoilualue	
  levittäytyy	
  pitkin	
  tiedetoria	
  ja	
  koko
kerrosta.	
  Kahvilan	
  tulee	
  olla	
  auki	
  vähintään	
  klo	
  7.00-‐23.00.	
  	
  Paikkoja	
  ja	
  wc:t	
  max	
  200	
  hengelle.	
  Jossain	
  oltava
tilaa	
  myös	
  syödä	
  omia	
  eväitä	
  ilman,	
  että	
  tulee	
  konfliktia	
  yrittäjän	
  kanssa.

Kuvat:
• http://www.stellaharasek.com/wp-content/uploads/2014/07/2014-07-15-stellaharasek-birgittahernesaari-1.jpg
• http://image.citycdn.fi/01/44/19/55/98ce00c277b5a47ef52adee64d519962.jpeg

MOTIIVIT JA PALVELUT
MUST-PALVELUT
Henkilökohtainen
hyöty

LUONNOS!

TUTKIJA

OPISKELIJA

KUMPPANI

PIIPAHTAJA

IMPACT CORNER/TUTKIMUSTORI
• Tutkimuksen vaikuttavuuden
parantaminen
(vuorovaikutus&verkostoituminen)
• Rahoituksen saaminen (Suomi, EU)
• Digitaalisen jalanjäljen kasvattaminen:
”Tiedeviestintähitit” & megafoni, oma
näkyvyys, viestintäpalvelut
• Tuloksista lisenssituloja ja patentteja

URAKULMA
• Opintopolku- koulutustarjonta
• Coaching ja mentorointi: mitä
kannattaa opiskella, missä olen
hyvä?
• Yritysprojektit ja yrittäjyys
• Gradu pitchit

VUOROVAIKUTUS SYVÄN
ASIANTUNTEMUKSEN ÄÄRELLÄ

UTELIAISUUS & KEHITTYMINEN
• Halu nähdä uutta ja oppia,
tiedeuutiset. Lähden ajatusta
rikkaampana
• Henkilökohtainen fyysinen ja
henkinen hyvinvointi: oppiminen
ja yhteisö
• Asiakaspalvelu: visitor hub
esittelypaketti vierailijalle

TYÖPISTE
• pop-up työtila ja ryhmätyötila

TYÖPISTE:
• pop-up ryhmätyötila

OPPIMINEN
• Opintopisteet tapahtumista

RÄÄTÄLÖITY ASIANTUNTIJA
PAKETTI
• Innovatiiviset ryhmätyö- ja
osallistamistilat (vrt Minervatori)
• Kontaktipiste yhteistyölle,
opiskelijarekrylle tai opinnoille
• Uusien osaamisverkostojen
syntyminen
ASIANTUNTIJARYHMIEN
VIERAILUPAKETTI
KIIHDYTTÄMÖ
•
start-up palvelut
ASIAKASPALVELU
• visitor hub esittelypaketti vierailijalle

TIEDEKULMAN
IDENTITEETTI
Yhteisö, johon
haluaa kuulua

”PEDACORNER”
• Opetuksen ja oppimisen
huippuosaaminen
• Tutkimusmenetelmien ja osallistamisen
huippuosaaminen
INOVAATIOYMPÄRISTÖ
&”POIKKITIEDEKULMA”
Verkostoituminen tiettyjen
missioiden/teemojen ympärille
TIEDETINDER
• Omat osaamisalueet
TIEDEPULSSI: pysyy perillä, mitä
tutkimuksessa tapahtuu

”PEDACORNER”
• Opetuksen ja oppimisen
huippuosaaminen
• Tutkimusmenetelmien ja
osallistamisen huippuosaaminen
TIEDEPULSSI: pysyy perillä, mitä
tutkimuksessa tapahtuu

”PEDACORNER”
• Oppimisen ja osallistamisen
huippuosaaminen
”POIKKITIEDEKULMA”
• Verkostoituminen tiettyjen
missioiden/teemojen ympärille
• Monialaista yhteistyötä vaativat
hankkeet

”NICE TO HAVE”
Syy poiketa & kivaa
kokeilla

• VIDEONEUVOTTELUPALVELU: Yhteys
muille kampuksille ja kv-kumppaneille
• TIEDESIRKUS: Kiinnostavat tapahtumat
ja kävijät
• SCIENCE GYM: Unisport
• TIEDEBAARI
• ASIAKASPALVELU: visitor hub
esittelypaketti vierailijalle
• TIEDESHOP

• TIEDESIRKUS: kiinnostavat
tapahtumat ja näyttelyt
• SCIENCE GYM: Unisport
• Summer School
• ASIAKASPALVELU: visitor hub
esittelypaketti vierailijalle
• TIEDEBAARI
• TIEDESHOP

•
•
•
•
•

TIEDESIRKUS: kiinnostavat
tapahtumat ja näyttelyt
TIEDEPULSSI: pysyy perillä, mitä
tutkimuksessa tapahtuu
TIEDEBAARI
TIEDESHOP
ALUMNIIPALVELUT?

• TIEDEPULSSI: pysyy perillä, mitä
tutkimuksessa tapahtuu
”POIKKITIEDEKULMA”
• Verkostoituminen tiettyjen
missioiden/teemojen ympärille
• HY:n tarina: tekoja yhteisen
hyvän puolesta
• ”PEDACORNER” Tiedettä lapsille
ja nuorille

• TIEDESIRKUS: kiinnostavat
tapahtumat ja näyttelyt
• Tutkimukseen vaikuttaminen
• ASIAKASPALVELU: visitor hub
esittelypaketti vierailijalle
• TIEDEBAARI
• TIEDESHOP

