
Young Professionals



Nuorisotoiminta LOGYssä

 Tarkoitettu LOGYn alle 35-vuotiaille 
jäsenille

 Young Professionals –yhteisö
 Yhteisö, joka mahdollistaa opiskelijoiden ja nuorten 

ammattilaisten verkostoitumisen läpi koko logistisen kentän

 Toimintamuotoina erilaiset tapahtumat 
(luennot/keskustelutilaisuudet, yritysvierailut, kilpailut)

 Mentorointiohjelma
 Kokeneet ammattilaiset (mentorit) ja nuoret uran alussa 

olevat logistiikan ja hankinnan tulevat tähdet (aktorit) 
kohtaavat

 Mentorointiohjelma kestää vuoden. 





Young Professionals

• Vuoden 2015 alussa perustettu logistiikan ja hankinnan 
opiskelijoiden ja nuorten ammattilaisten yhteisö

• Tarkoituksena luoda verkostoitumismahdollisuuksia läpi koko 
logistisen kentän
– Verkostoituminen erialan ihmisten kanssa luo uran alkuvaiheessa entistä 

vahvemmat mahdollisuudet pärjätä nuorena ammattilaisena
– Ura elää eikä suunta välttämättä ole vielä selvillä – tärkeää saada tietoa laajasti 

koko logistisesta kentästä
– Eri osa-alueiden keskittäminen yhteen ryhmään luo synergiaetuja, mahdollistaa 

laajemman osallistujapopulaation tapahtumiin sekä LOGYn toimiston entistä 
vahvemman tuen

– Aktiivista, innostavaa, mielenkiintoista ja nuorille ajankohtaista toimintaa 
substanssia unohtamatta! 

• Toimintamuotoina:
– Verkostoitumistilaisuudet 
– Yritysvierailut
– Luennot/keskustelutilaisuudet
– Leikkimieliset kilpailut



Young Professionals johtoryhmä 
2016

• Tehtävänä johtaa ja koordinoida ryhmän toimintaa, suunnitella 
ja toteuttaa tapahtumia, jotka lisäävät osallistujien ammatillista 
kehittymistä niin hankinnan ja logistiikan substanssin mutta myös 
urakehityksen ja verkostoitumisen 

• Johtoryhmässä mukana:  
– Antti Puustinen (Skanska Oy), puheenjohtaja
– Iina Haatainen (Konecranes Oyj), varapuheenjohtaja
– Simo-Pekka Heikkilä (Metropolia ammattikorkeakoulu)
– Laura Hellgren (Outotec Finland Oy)
– Taneli Kärmeniemi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu)
– Evelina Laaksonen (Hanken)
– Tuomas Leppänen (Lassila & Tikanoja Oyj)
– Antti Lintunen (Inex Partners Oy)
– Elina Järvinen (Chromaflo Technologies Finland Oy)
– Nina Tuovinen (Genera Oy)

• LOGYssä toimintaa koordinoi Lotte Manninen
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Miksi mukaan?

”Verkostoituminen ja itsensä kehittäminen”

”Mielenkiintoiset puhujat ja 
käsiteltävät aiheet”

”Kokemusten ja toimintatapojen jakaminen”

”Kokeneiden hankinta-ammattilaisten 
vihjeitä käytännön työhön”

”Poikkitieteellistä hankinnan teoriakertausta”

”Uusia kontakteja”

”Viihtyisää seuraa”

”Ajatuksia jokapäiväiseen työntekoon hankintojen maailmassa”

”Elämää ja tulevaisuutta 
selkeyttävän mentoroinnin”

”Ajatuksia jokapäiväiseen työntekoon 
hankintojen maailmassa”

”Olen tavannut oman yrityksen ulkopuolisia 
saman henkisiä ihmisiä (verkostoituminen)”

”Uusien kontaktien saanti”



"Yritysvierailut ovat antaneet minulle harvinaislaatuisia mahdollisuuksia päästä 
kurkistamaan kulissien taakse ja avartavia ahaa-elämyksiä, kuinka suomessakin vielä 
osataan ja uskalletaan olla ylpeitä tekemisistään."

"Tapaamiset, tapahtumat ja kokoukset ovat antaneet minulle suoria 
kontakteja yritysmaailmaan, moniin eri yrityksiin ja aloihin, joita ei 
välttämättä koskaan saavuta niin runsaasti, kuin LOGY:n tapahtumista."

”Muilta oppiminen: miten muissa firmoissa tehdään asioita & 
mielenkiintoiset puhujat” 

Miksi mukaan? 

”Vuorovaikutus ja hauska yhdessäolo” 



Young Professionalsissa tapahtuu! 

• Aktiivinen tapahtumakalenteri mahdollistaa myös eri alan osaajille 
kohdistetut tapahtumat: osa tapahtumista on yleisempiä koko osallistujajoukkoa 
puhuttelevia ja osassa puolestaan mennään tarkasti substanssi edellä

• Jo tapahtunutta vuonna 2015-2016: 

– Kick Off 26.3 (Kaapelitehdas, Helsinki)

– Yritysvierailu lentorahtiin 27.3 (Swissport Cargo, Vantaa)

– Amazing Case 21.5 (Helsingin keskusta)

– Verkostoitumistilaisuus Logistiikka – Kuljetus 2015 –messuilla 11.6 
(Messukeskus, Helsinki)

– Young Professionals valtaa Turun! 17.9 Turun yliopisto

– Lean-aiheinen tapahtuma/Toyota-vierailu 17.11. (Toytota Finland, Vantaa)

– Pikkujoulut: Beer Game 3.12. (Punavuoren Ahven, Helsinki)

– Vuoden 2016 kick-off & klubi-ilta 25.2.2016 (Casa Largo Kirjastobaari, Helsinki)

– Toimitusketjun vastuullisuus ja yritysvastuullisuus Fazerilla (Fazer, Vantaa)

– Amazing Case2 20.5.2016 (Punavuori, Helsinki)

• Vuoden 2016 tapahtumat rakentuvat vastuullisuus-teeman 
ympärille



Opiskelija, lähde LOGYn matkaan! 

Jäsenenä saat muun muassa

• alle 35-vuotiaille suunnatut nuorisotoiminnan palvelut
– osallistumisoikeuden Young Professionals –verkoston tapahtumiin
– mahdollisuuden hakea mukaan vuosittaiseen 

mentorointiohjelmaamme
• ajankohtaista tietoa uutiskirjeiden muodossa
• 6 kertaa vuodessa ilmestyvän Osto&Logistiikka-lehden sähköisenä 

versiona
• osallistumisoikeuden LOGYn piiritapahtumiin
• alennuksia koulutuksista ja seminaareistamme

Jäsenmaksut v. 2016



Tuorein tieto.
Hyödyllisimmät ideat.
Arvokkaimmat kontaktit.

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry

Nuijamiestentie 3 A, 00400 Helsinki

p. 044 336 7083

yhdistys@logy.fi – www.logy.fi


