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Asunto- ja autoetu kesäteekkarille

Rauman kaupunki tarjoaa Raumalla toimiviin teknologia- ja rakennusyrityksiin 
sekä arkkitehtitoimistoihin kesätöihin tuleville DI- ja arkkitehtiopiskelijoille 
mahdollisuuden asunto- ja bussietuun. Edun voi saada 10-20 kesätyöntekijää. Edut 
tarjotaan työsopimusta vastaan ja ne ovat voimassa kesä-, heinä- ja elokuussa 
2022. Bussiedun voi vaihtaa myös polkupyöräetuun.

Etuina tarjoamme
• kolmen kuukauden ajaksi ilmaisen opiskelija-asunnon lähellä keskustaa

sijaitsevissa vuokra-asunnoissa. Asunnot ovat yksiöitä tai kaksioita.

• Rauman kaupunkiliikenteen bussikortin tai polkupyörän kolmeksi kuukaudeksi.



Edut voit saada, jos

Olet arkkitehti- tai diplomi-insinööriopiskelija esimerkiksi Aalto-yliopistossa, 
LUT-yliopistossa, Oulun yliopistossa tai Tampereen yliopistossa ja työllistyt 
kesäksi 2022 teknologiateollisuuden yritykseen, rakennusyritykseen tai 
arkkitehtitoimistoon Raumalla.

Toimi näin

Hakuaika kampanjassa on 1.2.–31.3.2022.

Etsi yritys, jossa haluaisit työskennellä kesätyössä. Yritys saattaa löytyä 
esimerkiksi osoitteesta www.tippoint.fi.

Teknologiateollisuus           Rakennusteollisuus     Meriteollisuus

Voit valita vapaasti myös edellä mainittujen listojen ulkopuolisia teknologia- 
ja rakennusteollisuuden yrityksiä sekä arkkitehtitoimistoja Raumalla.
Tee yrityksen kanssa työsopimus – saatuasi työsopimuksen voit 
hakea Kesäteekkarikampanjaan. Luo profiili ja tee hakemus Rauman 
kesäteekkarikampanjaan osoitteessa www.tippoint.fi.

Saat viimeistään hakuajan päätyttyä ilmoituksen, oletko oikeutettu 
kampanjan etuihin.

Lisätietoja antaa
Heikki M. Nurmi, yritysasiantuntija, puh. 050 593 2658, heikki.nurmi@rauma.fi

https://www.tippoint.fi/fi/yritykset/rauman-kaupunki
https://www.mytech.fi/kesatyot
https://www.rakennusteollisuus.fi/toimialat/talonrakennusteollisuus/aluetoimistot/Lounais-Suomi-Satakunta/Jasenyritykset-Lounais-Suomessa/
https://meriteollisuus.teknologiateollisuus.fi/fi/tekemisen-maininki/kesatyot-2022
mailto:heikki.nurmi%40rauma.fi?subject=


Osallistuin kesäteekkarikampanjaan 2020, kun sain kesäharjoittelupaikan Rauma 
Marine Constructionsin telakan suunnitteluosastolta. Jatkoin tehtävissäni kesän 
jälkeen diplomityöntekijänä. 

Kesäteekkarikampanjan tarjoama asuntoetu sai minut hakemaan kesätöitä aivan 
toiselta puolelta Suomea. Rauman seudulla on tarve osaajille ja vuoden 2020 
poikkeusoloista huolimatta alueen yrityksillä on jatkuvasti rekryt päällä.

Asuin kesän siistissä pienessä yksiössä lähellä työpaikkaa ja Rauman palveluita. 
Raumalla välimatkat ovat lyhyitä ja ne taittuivat kesäteekkarikampanjan liisaamalla 
uudella polkupyörällä. Pyörän sai vieläpä lunastettua edullisesti itselleen kesän 
jälkeen!

Kaupunki on kompakti ja eläväinen, ravintolatarjonta päihittää monet suuremmatkin 
kaupungit. Luonto ja erityisesti meri on lähellä.

Suosittelen kesää Raumalla! Vanhan kliseen mukaisesti oikein mainio kesäkaupunki. 
Kesäteekkarikampanjalla ja pienellä seikkailumielellä kesästä voi avautua 
todistetusti mielenkiintoinen alku uralle!”

Olli Haapasalo, Oulun yliopisto

Osallistuin kesäteekkarikampanjaan vuonna 2019 toimien Satatuotteella 
eräänlaisena projekti-insinöörinä. Olin mukana ERP:n kehitysprojekteissa ja lisäksi 
lomitin tuotannonsuunnittelijaa ja logistiikkakoordinaattoreita. Kesä meni mukavasti 
ja nopeasti, ja kesän jälkeen työsopimustani jatkettiin osa-aikaisena vuoden ympäri 
ja tällä hetkellä teen diplomityötä yritykselle.

Kesäteekkarikampanja oli todellisuudessa yhtä hyvä kuin miltä se vaikutti 
paperillakin. Sain kampanjan kautta ilmaisen asunnon Raumalta kesäksi ja 
polkupyörän, jolla pääsi helposti kulkemaan työpaikalle ja vapaa-ajan viettoon 
ympäri kaupunkia. Positiivisena yllätyksenä oli myös kesän aikana järjestetty 
kesäteekkareille suunnattu tapahtuma, jossa pääsi tutustumaan ja viettämään aikaa 
muiden kesäteekkareiden kanssa. 

Suosittelen kesäteekkarikampanjaa ja Raumaa lämpimästi kaikille, joilla on 
kampanjaan mahdollisuus osallistua. Ilmainen asunto kesän ajaksi on mahtava etu 
ja tarjoaa mahdollisuuden hakea töitä Raumalta, vaikka ei täällä vielä asuisikaan. 
Kampanjan kautta saattaa päätyä asumaan Raumalle pidemmäksikin aikaa. 
Raumalla on hyviä työpaikkoja teknillisten alojen opiskelijoille ja kaupunki tarjoaa 
kesällä hienot puitteet niin ulkoiluun meren rannalla kuin kahvitteluun UNESCOn 
maailmaperintäkohteessa tunnelmallisessa Vanhassa Raumassa.” 

Tiina Mäkelä, Tampereen yliopisto
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Osallistuin kesäteekkarikampanjaan kesinä 2017 ja 2018, jolloin työskentelin 
Alfa Laval Aalborgin Rauman toimistolla projekti-insinööriharjoittelijana. Kesät 
Raumalla ylittivät odotukset niin työn kuin kesäteekkarikampanjankin osalta. 
Kesätyöt mahdollistivat minulle ensin diplomityöpaikan ja sittemmin myös työn 
valmistumisen jälkeen. 

Kesäteekkarikampanjassa parasta on se, että muutto uudelle paikkakunnalle 
tehdään todella helpoksi. Kampanja mahdollistaa myös tutustumisen uuden 
paikkakunnan lisäksi samassa elämäntilanteessa oleviin ihmisiin. Voin lämpimästi 
suositella osallistumista kesäteekkarikampanjaan Raumalla. Rauma on ihana 
kesäkaupunki, jossa yhdistyvät hyvät palvelut, luonnon läheisyys ja historia.”

Ida Mäkelä, LUT-yliopisto

Osallistuin kesäteekkarikamppanjaan kesinä 2018 ja 2019. Kesän 2018 työskentelin 
UPM Rauman tehtaalla paperin jälkikäsittelyssä ja kesän 2019 toimin Metsä Fibren 
Rauman sellutehtaan voimalaitoksella kenttämiehenä.

Kesä sujui hyvin. Kamppanja vastasi odotuksiani. Kamppanjaan pääseminen helpotti 
merkittävästi täysin vieraalle paikkakunnalle muuttamista.

Suosittelen kesäteekkarikamppanjaan hakemista kaikille, jotka tulevat Rauman 
seudulle kesätöihin.

Rauma on todella hieno kesäkaupunki. Kaupunki on riittävän pieni, joten kaikki on 
lähellä.”

Ossi Saarinen, Aalto-yliopisto
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