
Asunto- ja autoetu       
kesäteekkarille *)

*) lue: 3 kk vuokra-asunto ja kaupunkiliikenteen bussikortti :)

Edun voit saada, jos
  • olet arkkitehti- tai diplomi-insinööriopiskelija     
     Aalto yliopistossa, Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, 
     Oulun yliopistossa tai Tampereen teknillisessä yliopistossa

  • työllistyt kesäksi 2017 arkkitehtitoimistoon, valmistavan 
     teknologiateollisuuden yritykseen tai rakennusyritykseen   
     Turun seudulla (Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali,   
     Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo ja Turku) tai Raumalla. 

Turun ja Rauman kaupungit sekä Turku Science Park Oy tarjoavat 
Turun seudun ja Rauman teknologia- ja rakennusyrityksiin ja 
arkkitehtitoimistoihin kesätöihin tuleville DI- ja arkkitehti-
opiskelijoille mahdollisuuden asunto- ja bussietuun. 
Edun voi saada Turun seudulla 40 ja Raumalla 10 kesätyöntekijää.

DI-opiskelijoista etusija on rakennus-, kone-, tuotanto- ja meri-
tekniikan opiskelijoilla. Etu tarjotaan työsopimusta vastaan. 
Ensisijaisesti etu tarjotaan ensimmäistä kertaa kampanjaan 
osallistuville.

Etuna tarjoamme 
Turussa
 • kolmen kuukauden ilmaisen opiskelija-asunnon Turun 
   ylioppilaskylässä (kerroskeittiöllinen kalustamaton yksiö)
 • 90 vuorokauden bussikortin (voimassa  Turussa, Kaarinassa,  
   Raisiossa, Naantalissa, Liedossa ja Ruskolla)

Raumalla
 • kolmen kuukauden ilmaisen opiskelija-asunnon Sinisaaren 
   kaupunginosassa keskeisellä paikalla lähellä keskustaa ja  
   n. 1,5 km etäisyydellä meriteknologiateollisuuslaitoksista. 
   Asunnot ovat 27 m²:n keittokomerollisia yksiöitä.
 • Rauman kaupunkiliikenteen matkakortin 3 kuukauden ajaksi

Toimi näin
  • etsi kesätyöpaikka esimerkiksi täältä:

    
    
Voit valita vapaasti myös listan ulkopuolisia teknologia- ja rakennus-
    teollisuuden yrityksiä sekä arkkitehtitoimistoja.
  • käy www.tippoint.fi -sivustolta katsomassa onko kampanjan
    kesätyöpaikkoja vielä vapaana
  • tee työsopimus
  • ilmoita tietosi www.tippoint.fi

Lisätietoja saat
Turussa
Toimitusjohtaja
Sami Pietilä, 040 503 6292
sami.pietila@edumax.fi

Raumalla
Yrityspalvelupäällikkö
Heikki M.Nurmi, 050 593 2658
heikki.nurmi@rauma.fi
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KESÄTEEKKARINA TURUSSA

Yksi Turkuun kesäteekkariksi tullut opiskelija oli juvalainen, 
Aalto yliopiston Espoon kampuksella opiskeleva Aleksi Kuuva.

 Kuka?
Olen Aleksi Kuuva, 22, opiskelen Aalto-yliopistossa kone- ja rakennus-
tekniikkaa kolmatta lukuvuotta. Olin kesäteekkarina Almaco Groupilla, 
tittelillä Project Planning Assistant. 

  Millaisen vaikutelman Turku antoi kaupunkina?
 Turku ei ollut alun perin tuttu kaupunki ja kesän aikana oli hienoa tutus-
 tua kaupunkiin ja Turku yllättikin viihtyisyydellään. Asunnon saaminen  
 ylioppilaskylästä veloituksetta oli iso motivaattori hakea Turkuun töihin. 
 Ulkopaikkakuntalaisena en ilman asuntoetua olisi varmaan hakenut 
 Turusta kesätöitä.

  Vastasiko kesä odotuksia?
 Kaikkiaan positiivinen kokemus. Tuntuu, että opin kesän 2015 aikana  
 alasta enemmän kuin koko ensimmäisenä vuotena koulussa. 

  Mikä oli yllättävintä Turussa? 
 Yllättävintä oli, että jokivarsi oli täynnä väkeä pikkutunneille asti, oli viikon   
 päivä mikä tahansa. Oli virkistävä ja hauska kokemus, että vipinää 
 kaupungissa riitti kellon ympäri!

Ol 
niingon 
gotonas

Kesäteekkariksi Turkuun ja Raumalle 2017.indd   2 18.1.2017   16.43.49


