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Mikä yhdistää BP:n katastrofia 
Meksikonlahdella ja 
kansainvälisten vaatejättien 
osallisuutta Bangladeshin 
vaatetehtaan kohtalokkaassa 
romahduksessa? Molemmat 
olivat hankinnan kriisejä.
entä Walmart, Amazon, ikea ja Kone? Kaikki hankinnan ja 
 logistiikan mestareita.

yritysten toimitusketjut muodostavat maailmankaupan verkoston. 
Alan ammattilaisena et voi tietää tarkkaan, mitkä odottamattomat 
tapahtumat rikkovat tuttuja kuvioita. mutta älykkään ennakoinnin 
avulla voit pienentää riskejä, poistaa tarpeetonta kitkaa, parantaa 
joustavuutta ja kasvattaa liiketoiminnan arvoa.

monet kollegat miettivät samoja asioita kuin sinä, ja monet ovat 
jo löytäneet ratkaisun haasteisiin, jotka tuntuvat sinusta vaikeilta. 
LOGyn avulla pidät tietosi ja taitosi ajan tasalla. Kohtaat innostavia 
ihmisiä ja luot vahvan verkoston, joka auttaa sinua onnistumaan 
työssäsi.



LOGy vALmentAA, 
KesKusteLee jA 
vAiKuttAA

 02
kOuLutus 

LOgYn koulutukset ja valmen-
nukset parantavat tietotaito-
asi. tavoitteenamme on, että 
kaikki koulutuksen tapahtu-
mat tarjoavat hyvän tuoton nii-
hin sijoitetulle rahalliselle ja 
ajalliselle panokselle. tilaisuuk-
sien osanottajista 99 prosenttia 
on suositellut tai on valmis suo-
sittelemaan niitä kollegoilleen. 
tarjonnassamme:

 – Hankintatoimen ja oston koulutukset
 – toimitusketjun hallinnan ja logistii-

kan koulutukset
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FOOrumit 

LOgYn erikoistuneet  foorumit 
järjestävät round table -keskus-
telutilaisuuksia, klubi-iltoja, 
ajankohtaisiltapäiviä, vierailuja 
ja matkoja, joiden tavoitteena on 
parhaiden käytäntöjen jakami-
nen ja hiljaisten signaalien tun-
nistaminen. alan edunvalvonnan 
tärkeät teemat valmistellaan nel-
jässä foorumissa, jotka on tar-
koitettu ensisijaisesti LOgYn 
yhteisöjäsenille.

 – Hankintafoorumi
 – sCm-foorumi
 – kuljetusfoorumi
 – Varasto- ja 

materiaalinkäsittelyfoorumi

 01
taPaHtumat 

LOgYn seminaareissa ja näytte-
lyissä kohtaat alan huiput, kol-
legat ja potentiaaliset asiakkaat. 
ajankohtaiset teemat, kiinnos-
tavat case-esimerkit ja arvos-
tetut esiintyjät pitävät huolen 
siitä, että saat näistä tilaisuuk-
sista lisäarvoa itsellesi ja työn-
antajallesi. LOgYn tapahtumien 
lippulaiva on helmikuussa 
 järjestettävä LOgY Conference 
(aiemmin Logistiikkaseminaari). 
muita esimerkkejä:

 – kuljetuspäivä
 – Hankintapäivä
 – Varasto- ja materiaalinkäsittelypäivä
 – terveydenhuollon logistiikkapäivä



tutustu toimintaamme tarkemmin www.logy.fi
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PiiritOiminta 

LOgYn alueellinen toiminta 
tapahtuu 12 piirissä. Piirit jär-
jestävät yhdistyksen jäsenten 
osaamista ja verkostoitumista 
edistäviä yritysvierailuja, kon-
taktitilaisuuksia sekä retkiä ja 
matkoja. Piirit edistävät alueel-
laan oston ja logistiikan tutki-
musta ja alan tunnettuutta.
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OPiskeLija-
tOiminta
LOgY tukee alan opiskelijoiden 
siirtymistä työelämään LOgY 
Young Professionals  -ohjelmalla. 
Opiskelijoille ohjelma tarjoaa 
muun muassa mentorointia, 
opinnäytetöiden aiheita ja reiluja 
hintoja tapahtumiin. Yritykset 
saavat ohjelman kautta kontak-
tin alan aktiivisimpiin tulevai-
suuden tekijöihin.
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juLkaisut 

LOgY julkaisee Osto&Logistiikka-
lehteä, joka on alan johtava 
ammattilehti. Osto&Logistiikka 
ilmestyy kuusi kertaa vuodessa, 
ja se on saatavilla myös säh-
köisenä näköislehtenä. LOgY 
tarjoaa lehden jäsenetuna jäse-
nilleen ja pitää heidät ajan 
tasalla myös sähköpostitse toi-
mitettavien uutiskirjeiden ja 
jäsentiedotteiden avulla.



100+
tiLaisuutta

12
 Piiriä

3 800
jäsentä

250
 YHteisöjäsentä

On ilo osallistua koulutuk-
seen, jonka pitäjällä on rau-
tainen käytännön kokemus.”

 hieno tilaisuus tavata kon-
takteja ja saada tukea työhön 
kollegojen kautta.”

 ”Päivä oli todella hyvä. epä-
tavallisen suomalaiset puhujat  
– positiiviset ja hauskat!”

 ”innostava ja hyvä tapahtuma. 
Loistavat esiintyjät ja sisältö.”

 ”nyt oli sopivasti luentoja 
– ja riittävästi aikaa 
verkostoitumiselle.”

 ”kiitos kun olette lähteneet uudista-
maan perinteistä logistiikka-alaa.”

 ”Hyviä eväitä työelämään ja uusia 
näkemyksiä!”

 ”Omaa toimintatapaa vertaamalla 
ja keskusteluihin osallistumalla 
voi aina kehittyä, kun vain antaa 
itselleen mahdollisuuden.”





Maksimoi arvo.
Poista tarpeeton kitka.
Minimoi liiketoiminnan riskit.

Ratkaise ongelmat kestävällä tavalla. Liity hankinnan ja 
logistiikan ammattilaisten vahvaan verkostoon. Lue lisää 
www.logy.fi/jasenyys ja tule mukaan toimintaan.

Ota yhteyttä  — me palvelemme!

Markku Henttinen
toimitusjohtaja

0400 730 073

Tanja Tulonen
koulutuspäällikkö

050 371 0517

Marja Vuori
toimistosihteeri

040 184 5353

Terho Puustinen
Osto&Logistiikka / toimitus

0400 466 455

Lotte Manninen
Projektipäällikkö

040 717 8242

Marjo Kuukasjärvi
markkinointipäällikkö

050 368 5862

Lauri Vihonen
Foorumiasiamies 

050 438 1912

Mika Säilä
Osto&Logistiikka / mediamyynti

050 352 3277

suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOgY ry, nuijamiestentie 3 a, 00400 Helsinki
» yhdistys@logy.fi » etunimi.sukunimi@logy.fi » www.logy.fi

kuvauspaikka: rantasipi airport Congress Center, Vantaa


