TIEDEKULMA 2017
UNISPORT
TAUSTAMATERIAALIA

WELLNESS CORNER
HENKINEN JA FYYSINEN
HYVINVOINTI
UNISPORT
Ajattelu vaatii vastapainoksi myös fyysistä rasitusta. Unisport
toivottaa kaikki tervetulleiksi pitämään huolta kunnostaan. Se
on kohtauspaikka, jossa suorittaminen jää vähemmälle ja
kokemukset korostuvat. UniSportista löytyy jokaiselle jotakin:
voit olla vasta-alkaja, me opastamme ja ohjaamme sinut
alkuun. Saatat olla myös liikuntakonkari, silloin tarjoamme
sinulle kattavat puitteet harrastuksellesi ja haastamme sinut
kokeilemaan uutta!
PALVELUITA ESIMERKIKSI:
• Ohjattu ryhmäliikunta
• Kuntosali
• Kurssit
• Yksilö- ja hyvinvointipalvelut
• Lainattavat urheiluvälineet
• Mahdollisuus järjestää teemajoukkoliikuntaa, yhdistää
vaikkapa luento spinning-tuntiin
• Säilytystilojen vuokraus varusteille
• Mahdollisuus screeneille (voi seurata livenä tapahtumia,
katsoa TED-talkeja juoksumatolla jne.)

Kuva: http://www.prescouter.com/2013/08/can-the-quantified-self-be-yourcompetitive-advantage/

UNISPORT
PALAUTE

WELNESS CORNER
“Mahdollisuus elpyä pikaisesti, mm. nukkumanurka,
ohjattuja lyhyitä heiluttelu- jumppapalloilu ym.
hetkiä, kahvilan tms jatkeena oleilutila jossa voi
käyttää hierontarullaa ja näkee venyttelyvinkkejä,
keinu, kiipeämisköysi, liukumäki ym. hauskasti
aktivoivaa”
!
“Kokeilualusta
uusille urheiluinnovaatioille. Esim.
!
sensoriteknologia
yms. Terveysvaikutusten
!
tutkimuksen
yhdistäminen liikuntapaikkaan. Laitteet
ja välineet tutkimukseen startupien käyttöön.

KUMPPANIT
“Polar, Suunto, Health Innovation Village @ GE”
!“Uusien työergonomiaratkaisujen ja jumppavälineiden kehittäjiä, voisivat tuoda houkuttavuuksia
!testattavaksi ja ihmisten iloksi”
!

“Urheiluvälinevalmistajia (esim. älyrannekkeet, kengät, välineet)”

UNISPORT
IDEAT

SCIENCE GYM

Tule ja koe

SCIENCE GYM
Tieteen lihasvoimaa Tiedekulmassa!

SCIENCE GYM ON KUNTOSALIKONSEPTI, JOSSA
FYYSINEN JA HENKINEN HYVINVOINTI YHDISTETÄÄN
UUDEN OPPIMISEEN. SCIENCE GYM EDISTÄÄ
YHTEISÖLLISTÄ TOIMINTAA JA VERKOSTOITUMISTA
SEKÄ OTTAA TIETEEN OSAKSI ARKEA JA LIIKUNTAA.

UNISPORT
MUU MATERIAALI

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

