
Esitys

Ravintoloiden avaaminen
UEF syksy 2020



• Etäopetus vaikuttaa vielä suuresti kampusten asiakasmääriin ja 

seuraamme asiakasmäärien kehitystä herkällä korvalla

yhteistyössä yliopiston kanssa

• Elokuusta alkaen lähdemme avaamaan niin Joensuun kuin

Kuopion kampusten ravintoloita vaiheittain

• Etenemme turvallisuus edellä ja huomioiden asiakasvolyymit

• Asiakasmäärien noustessa reagoimme muokkaamalla

aukioloaikoja ja / tai avaamalla lisää ravintoloita

• Aukioloaikoja voimme muokata 1 – 2 päivän varoajalla

• Ravintoloita voimme avata lisää n. viikon varoajalla

• Toivomme asiakkailta ymmärrystä tässä ns. uudessa normaalissa

maailmassa

Opiskelijaravintoloiden avaaminen syys-
lukukaudella 2020



• Tietoteknia

• Avoinna ma – pe klo. 8.00 – 14.30

• Lounas ma – pe klo. 10.30 – 14.00

• Canthia 10.8. alkaen

• Avoinna ma – pe klo. 10.30 – 13.00

• Itsepalvelukahvila ma - pe klo. 7.45 – 16.00

• Snellmania 1.9. alkaen

• Avoinna ma – pe klo. 7.45 – 14.30

• Lounas ma – pe klo. 10.30 – 14.00

• Itsepalvelukahvila klo.14.00 – 16.00

Kuopion kampus 8_2020 alkaen



• Kampus Bistro

• Avoinna ma – pe klo. 8.00 – 14.30

• Lounas ma – pe klo. 10.30 – 14.00

• Carelia 24.8. alkaen

• Avoinna ma – pe klo. 8.30 – 14.30

• Lounas ma – pe klo. 10.30 – 14.30

• Itsepalvelukahvila ma - pe klo. 8.30 – 14.30

• Futura 24.8. alkaen

• Itsepalvelukahvila ma – pe klo. 7.45 – 16.00

• Educa 1.9. alkaen

• Itsepalvelukahvila ma – pe klo. 8.00 – 16.00

• Aura 1.9. alkaen

• Avoinna ma–peklo. 7.45 –15.00

• Lounas ma–pe klo. 10.30 –14.00

Joensuun kampus 8_2020 alkaen



✔️ Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuettuja aterioita voidaan 
myydä nykyisessä koronaviruksen aiheuttamassa 
poikkeustilanteessa ravintolan ulkopuolelle mukaan otettavaksi.

✔️ Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuettuja aterioita on 
mahdollisuus tarvittaessa toimittaa korkeakouluopiskelijoille 
myös kotiin tai lähemmäs asuinaluetta. 

✔️ Korkeakouluopiskelijat voivat halutessaan ostaa mukaan 2 
päivän ateriat kerralla, koska sosiaalisten kontaktien 
vähentäminen on nyt tärkeää.

✔️ Lisäksi korkeakouluopiskelija voi ostaa aterian tai 2 päivän 
ateriat mukaan myös toiselle korkeakouluopiskelijalle, joka ei voi 
oireiden vuoksi tulla asioimaan paikan päälle. Opiskelija voi 
ostaa mukaan ateriat itselle ja yhdelle opiskelijakaverilleen.

✔️Opiskelijan on esitettävä oikeutensa ateriatukeen samalla 
tavalla kuin aiemminkin eli näyttämällä voimassa oleva 
ateriatukeen oikeuttava opiskelijakortti tai Kelan ateriatukikortti. 
Jos opiskelija ostaa samalla ateriatuetun aterian toiselle 
korkeakouluopiskelijalle, hänen tulee näyttää oston yhteydessä 
myös toisen opiskelijan voimassa oleva ateriatukeen oikeuttava 
opiskelijakortti tai Kelan ateriatukikortti. 

✔️ Opiskelijaravintolassa paikan päällä syötäviä ateriatuettuja 
aterioita voi myydä klo 10 - 20 jokaisena viikonpäivänä. 
Noutoaterioita voi myydä klo 8 - 20 välisenä aikana. 

✔️ Poikkeusmenettely on voimassa toistaiseksi, kuitenkin 
enintään 31.7.2021 asti. Jos opiskelu palautuu normaaliksi jo 
aikaisemmin ja erityisiä rajoituksia ei ole, noutoruokaa koskeva 
poikkeusmenettely päättyy aikaisemmin. Tästä tiedotetaan 
erikseen.

KELA:n ateriatuen 
poikkeusmenettely on 
voimassa toistaiseksi

Take away

2 + 2

hreinika
Cross-Out

hreinika
Sticky Note
ja kuinka take away -aterioiden myynti on organisoitu per ravintola



✔️Voit ostaa 2 + 2 KELA-tuettua ateriaa

✔️ Itselle ja kaverille

✔️ UUTTA! KELA - tuettujen take away

aterioiden myynti on nyt mahdollista klo. 

8:00 – 20:00

✔️ Esitä ostaessa molempien

voimassa oleva opiskelijakortti

✔️ Muistathan käsien pesu ja käsidesi

ennen asiointia

✔️ Noudatathan turvallisuusohjeita

✔️ KELA tukee jokaista opiskelija – ateriaa

1,94 € 

KELA – tuettujen take away
aterioiden myynti jatkuu 

toistaiseksi

KELA tukee jokaista opiskelija – ateriaa 1,94 € 



Hannele Pirhonen

Asiakkuuspäällikkö

Compass Group FS Finland Oy

Mobile: +358 44 711 9578

hannele.pirhonen@compass-group-fs.com 

Safety first – on everything we do.
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