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LOGY Pirkanmaan toimintasuunnitelma 2020 
 

Pirkanmaan alueen toimintasuunnitelman perusteina ovat laadukkaat palvelut 

jäsenistölle, erityisesti jäsenyrityksille ja heidän nimetyille henkilöilleen. Tämän 

lisäksi aluetoiminta tavoittelee laadukasta yhteistyötä seniorijäsenten kanssa.  

 

Jäsenpalveluita tuotetaan kolmessa eri kategoriassa: 

- Yritysvierailut 

- Seminaari- ja infotilaisuudet 

- Oppilaitosyhteistyö 

 

Alueellista toimintaa suunnittelee, johtaa ja koordinoi alueellinen johtoryhmä. 

Johtoryhmän jäsenistö valitaan vuosittain syys-lokakuussa järjestettävässä 

vuosikokouksessa 

 

Edellisten palveluiden lisäksi Pirkanmaan johtoryhmä tukee LOGY ry:n 

foorumitapahtumien alueellista pilotointia Pirkanmaan alueella. 

 

 

Vaikuttamisen tavoitteet 

 

LOGY ry:n tavoitteet ovat alan yleinen tunnettuus ja arvostus, alan merkitys 

yhteiskunnalle ja organisaatioille, koulutuksen tärkeys ja LOGY ry:n tunnettuus. 

 

Pirkanmaan alueen tavoitteet ovat toimintajaksolle seuraavat: 

 

- Jäsenyritysten palveluiden parantaminen ja kattavuuden kasvattaminen 

- Jäsentiedottamisen parantaminen 

- Oppilaitos- ja viranomaisyhteistyön kehittäminen  

- Alueellisten toimintojen kehittäminen muiden kolmannen sektorin toimijoiden 

kanssa 

- LOGY ry:n foorumitoiminnan pilotointi 

 

Teemojen ja tavoitteiden toteuttamissuunnitelma 

 

Edellä esitettyjen tavoitteiden jalkauttaminen toteutetaan LORY ry:n henkilöstön ja 

johtoryhmän jäsenten avulla  

 

1. Jäsenpalveluiden kehittäminen 
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Jäsenpalveluiden kehittämisessä keskitytään ensisijaisesti yritysten ja yritysten 

nimettyjen jäsenten palveluiden kehittämiseen. Näitä toteutetaan laadukkailla ja 

ajankohtaisilla yritysvierailuilla, alueellisilla seminaareilla ja oppilaitosyhteistyöllä – 

sekä edellisten yhdistelmillä.  

 

Pirkanmaalla pyritään saamaan vuositasolla kuusi kiinnostavaa yritysvierailua 

järjestettyä. Yritysvierailu voi kohdistua myös muuhun ajankohtaiseen instanssiin, 

kuten 2019 vierailu Raitiotieallianssiin.  

 

Seminaaritapahtumien teema jatkuu edelleen vihreän logistiikan (toimitusketjun) 

sateenvarjon alla. Seminaaritapahtumat ovat aamupäivätapahtumia, joissa 

keskitytään määrättyyn logistiikan osa-alueeseen, huomioiden teeman sisällöt. Myös 

paneelikeskustelut ovat hyviä vaihtoehtoja. Alueellisesta yleiseen pyritään 

pääsemään streaming-palveluiden osalta. 

 

2. Jäsentiedottamisen parantaminen 

 

Johtoryhmä laatii 2-6 sähköpostitiedotetta / vuosi tulevista toiminnoistaan. Näillä 

aluetoimintaa pyritään tiivistämään ja teemoittamaan. Tiedotteet välitetään kaikille 

alueen jäsenille.  

 

Tapahtumakutsut lähetetään ajoissa, ja tapahtumatiedot tulevat verkkoon jo 

mahdollisesti kuukausia etukäteen.  

 

3. Oppilaitos- ja viranomaisyhteistyön kehittäminen 

 

Pirkanmaan johtoryhmässä on 2019 valittuna kaksi oppilaitosyhteyshenkilöä 

(Tampereen Yliopisto ja Ammattikorkeakoulu), sekä yksi jäsen Puolustusvoimista. 

Vuodelle 2020 pyritään johtoryhmään saamaan vakiojäseneksi vielä yksi lisähenkilö 

ELY-keskuksesta, Pirkanmaan liitosta tai kaupungilta.  

 

Oppilaitosyhteistyötä pyritään kehittämään sekä alueellisesti, että Keski-Suomen 

alueen kanssa (Jyväskylässä on lähin logistiikan korkeakoulutusta antava oppilaitos). 

Oppilaitosyhteistyön isona tavoitteena on saada Tampereen johonkin korkeakouluun 

järjestettäväksi tapahtuma, missä oppilaille tarjotaan alueellisten yritysten esittelyä, 

keskustelutilaisuuksia oppilaiden kanssa, mahdollista oppilaiden omien saavutusten 

ja ajatusten esiin tuontia.  

 

Tällainen tapahtuma on tarkoitus lanseerata vuoden 2020 aikana. Mikäli mahdollista, 

osallistujiksi saataisiin oppilaita myös Jyväskylästä, mikä voisi toimia 

rekrytointikanavana alueen toimijoille.  
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4. Alueellisten toimintojen kehittäminen muiden kolmannen sektorin toimijoiden 

kanssa 

 

Jo edellisvuodesta tuttua suunnitelmaa aiotaan jatkaa tulevaisuudessakin pyrkimällä 

kehittämään yhteistyötä kauppakamarin ja muiden vastaavien toimijoiden kanssa. 

Pitkän aikavälin tavoitteena on järjestää vähintään yksi yhteinen jäsentapahtuma 

kauppakamarin kanssa. 

 

5. LOGY ry:n foorumitoiminnan pilotointi 

 

Pirkanmaan johtoryhmä osallistuu aktiivisesti vuoden 2020 aikana LOGY:n 

järjestämään foorumitoiminnan alueellistamisen pilotointiin. Tavoitteena on 

alkuvaiheessa saada hajautettua tuttuja foorumitapahtumia pääkaupunkiseudun 

ulkopuolelle. Pirkanmaa soveltuu sekä sijaintinsa, että yritysrakenteensa puolesta 

erittäin hyvin laajentamiseen.  

 

Pilotoinnin suunnitteluvaihe on syksyn 2019 aikana, budjettivarausta näille 

toiminnoille ei alueellisesti tehdä.  

 

Tapahtumasuunnitelma 2020 

 

Pirkanmaan alueen tapahtumien suunnitelmana on seuraava. Aikaisemmista 

tapahtumaperinteistä poiketen 2020 ei ole tarkoitus tehdä matkoja, eikä Härkäjuhlia. 

 

Tapahtuma Määrä / ajankohta Huomiot 

Yritysvierailut 2 kpl keväällä, 2 syksyllä Yrityksiä houkutellaan mukaan 

ensisijaisesti jory-toiminnalla, 

alueellisessa viestinnässä 

kannustetaan yrityksiä 

aktivoitumaan myös kutsujen 

lähettäjinä 

Seminaaritapahtumat 2 kpl / vuosi Syksyn 2019 tapahtuma antaa 

suunnan kehittämiselle. Sisältö 

ja teemoitus tarkentuvat 

syyskauden aikana. 

Senioritapahtumat ja -matkat ~4 kpl / vuosi Ensisijaisesti seniorijäsenille 

suunnattuja tapahtumia, muulla 

jäsenistöllä on osallistumiseen 

mahdollisuus, jos tilaa on 
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Tapahtuma Määrä / ajankohta Huomiot 

Verkostoitumistilaisuudet 1-2 / vuosi Vapamuotoinen tapaaminen 

(saunailta / vastaava) 

jäsenistölle. – pohdinnan alla, 

sillä aiemmin osallistuminen on 

ollut vähän kiven alla – 

mahdollisesti pieni omavastuu 

Vuosikokous Alihankintamessujen yhteydessä Uuden johtoryhmän valinta 

 

Stipendi- ja ansiomerkkien jakotilaisuudet 

 

Pirkanmaan aikoinaan menestynyt Härkäjuhla on jätetty toistaiseksi jäähylle. 

Osallistumismäärät ovat olleet laskussa koko 2010-luvun ajan, eikä tilaisuus näytä 

enää houkuttelevan jäsenistöä. 

 

Johtoryhmä suunnittelee uutta konseptia tälle sektorille. 

 

Tähän asti mahdolliset stipendit ja ansiomerkit jaetaan yhteisissä tilaisuuksissa. 

 

Ansiomerkkiehdotukset tehdään johtoryhmän voimin vuoden lopulla.  

 

Talousarvio 2020 

 

Aihe € / a Huomiot 

TUOTOT 

LOGY ry Tuki 4000 € Avoin, ei neuvoteltu. 

   

KULUT 

Hallinto 1000 € JORY-kokoukset 

Tilavuokrat 1000 € Tapahtumien tilavuokrat pl. 

Pilotti 

Jäsentilaisuudet 1000 € Tilaisuuksien muut järjestelyt 

(tarjoilut ym.) 

Jäsenhankinnan kustannukset 500 €  

Senioritapahtumien tuki 500 € Käytettävissä mikäli keski-

ikäisjäseniä mukaan tai jos on 

yhdistettyjä tapahtumia 

 

Talousarvio pitää sisällään tiedossa olevat tapahtumarakenteet ja niiden kulut. 

Tuottoja ei ole suunnitelmassa yhdistyksen tukea lukuun ottamatta. Myös 

senioritilaisuuksien tuki on ehdollisena.  


