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MATKAILUHANKKEEN PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ ITÄ-UUDELLEMAALLE. 

 

RoadMapp - hankkeen (Myrskylä, Askola, Pornainen ja Pukkila = MAPP, vastuukuntana toimii 
Pukkila) tavoitteena on käynnistää yli kuntarajojen toteutettava yhteistyö yritysten ja 
yhdistysten kesken, luoden kattavan matkailuverkoston alueelle. Seudun monipuolinen 
yritystoiminta, alueen erikoisuudet, kauniit maisemat ja luontoreitit halutaan tehdä tunnetuiksi ja 
lisäämällä alueen vetovoimaisuutta. Mahtavalle hankkeellemme etsitään kokoaikaista 
projektipäällikköä 30.6.2024 asti, mahdollisuus jatkoaikaan 31.12.2024 saakka. Rekrytoimme 
ensisijaisesti aluetta ja matkailualan kehittämistoimintaa tuntevan henkilön. Projektipäällikön 
toiminnan tueksi ja avuksi hankkeelle perustetaan kehittämistyöryhmä, joka koostuu kuntien 
edustajista, yrittäjäjärjestön edustajista sekä matkailuyrittäjistä.  
 
Hankkeen tavoitteina ovat mm.  

- alueen yritysten ja yhteisöjen verkostoituminen, toimenpiteiden käynnistäminen, yhteistyön 
jatkuminen hankkeen jälkeen  

- yhteisen teemamatkailun kehittäminen, kulttuuri, luonto, kartanot, aktiviteetit 
- alueen yritysten ja yhteisöjen verkostopalvelujen tunnetuksi tekeminen, yhteisen 

markkinoinnin tekeminen, kuntayhteistyön laajentuminen 
- yhteisöjen järjestämien tapahtumien tunnetuksi tekeminen, yhteistyön tiivistäminen  

 
Arvostamme sinussa: 

- suunnittelu- ja organisointikykyä 
- projektihallinnan taitoja, arvostamme osaamista ja kokemusta projektityöstä ja/tai hankkeista 
- paikallistuntemusta 
- hyviä viestinnällisiä taitoja (graafinen ja visuaalinen osaaminen ehdoton etu!) 
- matkailualan tuntemusta 
- joustavuutta työaikoihin tarpeen vaatiessa (satunnaiset ilta- ja viikonlopputyöt) 

 
Huomioithan: Suomen kielen hallinta välttämätön, englannin ja ruotsin kielen hallinta luetaan 
eduksi. Työtä tehdään monipaikkaisesti ja työ edellyttää oman auton käyttöä (erillinen korvaus) 
 
Tehtäviin kuuluvat: 

- hankkeen seuranta ja raportointi 
- hankkeen sisällöllisen ja taloudellisen toteutumisen itsenäinen suunnittelu 
- tilaisuuksien, tapahtumien, messujen, koulutuksien yms. järjestelytehtävät 
- hankeviestintä kokonaisuudessaan 
- kilpailutukset ostopalveluita koskien 
- sidosryhmäyhteistyö 
- yhteistyöverkoston käynnistäminen 

 
Tarjoamme mukavat työtilat hallinnossa Pukkilassa, osittaisilla etätyömahdollisuuksilla sekä e-
passiedut ja joustavat työajat. Myy meille neljälle kunnalle osaamisesi ja persoonasi, sillä 
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tarvitsemme sinua HETI, viimeistään marraskuun alusta. Tehtävänkuvaa voidaan hiukan myös 
räätälöidä osaamisesi mukaan. Palkkaus KVTES / toiveet huomioiden ja koeaika 6 kk.  

Hakemus määräaikaiseen tehtävään, CV sekä suosittelijat (mahdollisen palkkatoiveen kera) 
pyydetään toimittamaan 30.9 klo 16 mennessä: palvelupiste@pukkila.fi, otsikolla RoadMapp. 
Haastattelut aloitetaan jo hakuaikana potentiaalisten kandidaattien kohdalla.   

Lisätiedustelut: Katarina Helander, Pukkilan kunnanjohtaja / 050 343 7418 (tiedustelut 
mieluiten pe 16.9 klo 11–14 tai ma 19.9 klo 12–17) 
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