
 

Kulttuurikeskus PiiPoo hakee nuorta, alle 35 –vuotiasta 

 kulttuurituottajaa/ kulttuuristen palveluiden manageria 
T A P A K O ! –hankkeeseen. 

Tehtävänkuvaan kuuluvat kulttuuri ja taidelähtöisten palveluiden sisältöjen konseptointi ja 

tuotteistaminen yhdessä TAPAKO! – tiimin kanssa, kohderyhmien tarvekartoitusten 

toteuttaminen, kolmen palvelupilotin tuottaminen sekä tiivis yhteistyö hankkeen kumppanien ja 

taiteilijoiden/ taidekasvattajien kanssa. 

 

Tehtävä edellyttää osaamista ja kokemusta kulttuurilähtöisten palveluiden tuotteistamisesta ja 

markkinoinnista, kykyä työskennellä tavoitteellisesti ja itsenäisesti sekä erinomaiset taidot toimia 

erilaisten kumppanien ja asiakasryhmien kanssa. Hyvä verbaalinen ja kirjallinen ilmaisu, taidot 

tuottaa julkaistavia materiaaleja sekä sujuva englannin ja auttava venäjänkielen taito lasketaan 

eduksi. 

Työ tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet kehittyä kulttuurilähtöisten palveluiden 

tuotteistamisessa, luoda uutta ja innostavaa toimintaa sekä TAPAKO! –tiimin ammatillista tukea 

mm. monialaiseen yhteistyöhön. 
 

Työ alkaa sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään 11.8.2014 ja päättyy 28.2.2015  

Työaika 35 tuntia viikossa ja palkka 2000 €/kk 

Työpiste Kulttuurikeskus PiiPoossa Lempäälän Ideaparkissa (osittainen etätyömahdollisuus) 

 

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV:si osoitteeseen veera.jukkara@lastenpiipoo.fi 2.5.2014 

mennessä. Lisätietoja voit kysyä sähköpostitse veera.jukkara@lastenpiipoo.fi. 

______________________________________________________ 
TAPAKO! - Kulttuuria TArvelähtöisen PAlvelumuotoilun ja KOnseptoinnin avulla uusille markkinoille on Opetus ja 

Kulttuuriministeriön ja  Kulttuurikeskus PiiPoon rahoittama kulttuuristen palvelujen muotoilu- ja tuotteistamishanke. 

TAPAKO! –hankkeen tavoitteena on kartoittaa kolmen toimialan tarpeet yhteistyössä pilottikumppanien kanssa, 

konseptoida uusia kulttuuri ja taidelähtöisiä palvelumalleja ja -tuotteita, joilla on kysyntää, vaikuttavuutta ja 

edellytyksiä pitkäkestoiseen elinkaareen. 
 

Hanke tähtää kasvavaan kulttuuri- palvelujen myyntiin ja tukee näin taiteen ja kulttuurin ammattilaisten 

työllistymistä.  Hankeen kohderyhmiksi on valikoitunut kolme toisistaan melkoisesti poikkeavaa toimialaa; 

lastensuojelun avo- ja sijaishuolto, Pirkanmaan kulttuurinen perhematkailu (ensisijaisesti Pietarin alueen lapsiperheet) 

sekä avoimet kulttuurilähtöiset senioripalvelut. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat mm. Palmukodin avuhuolto 

yksikkö Pirkanmaalla, Tredea Oy/ Visit Tampere sekä Ideapark Koy. 
 

Kulttuurikeskus PiiPoo kehittää monitaiteisia, taidelähtöisiä kulttuuripalveluja. Pii Poon toiminta perustuu 
taidelähtöisten menetelmien laaja-alaiselle hyödyntämiselle eri toimintaympäristöissä. PiiPoo tuottaa toimintaa mm. 
lasten ja nuorten vapaa-aikaan, perheille, kouluille, päiväkodeille (Lempäälän kulttuurikasvatusohjelma), laitoksiin, 
ikäihmisille, vammaisryhmille ja muuten tukea tarvitseville ryhmille sekä kehittää hyvinvointitavoitteista toimintaa 
yrityksille ja työyhteisöille sekä järjestää koulutusta.  

www.lastenpiipoo.fi 
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