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PÄÄKIRJOITUS

Hyvä lukija,

Y

rityksen kehittämistä ja
kasvua voisi kuvailla lumipallona, jota pyörittäessä
mukaan tarttuu jokaisella kierroksella jotain uutta – suurempaan aina
suhteessa enemmän. Näin ollen on
tärkeää pysähtyä aika ajoin tekemään havaintoja siitä, minkälaiseksi pallo on muodostunut, ja
tarvittaessa taputella sitä tasaiseksi
ennen seuraavia kierroksia.
Logistikaksella yksi esimerkki
tästä on Vaasan yksiköiden onnistunut haltuunotto. Useamman
eri yksikön vahvuuksilla olemme
saavuttaneet synergiaetuja muun
muassa kustannustehokkuudessa
ja palvelutarjoamassa, jonka myötä
yhteistyömme eri asiakkaiden
kanssa on syventynyt ja kehittynyt
entisestään.
Erikoisosaamistamme ovat strategiamme mukaiset vaativat asiakasympäristöt, joissa korkea laatu
on avaintekijä. Panostamme myös
kestävään kehitykseen ja työturvallisuuteen. Suoritimme kevään
aikana auditoinnit koskien ISO
9001-laatujärjestelmän uudelleen
sertifiointia sekä ISO 14001- ja
ISO 45001- laajennussertifiointeja.

Vuonna 2023 tulemme hakemaan tietoturvan oikeanlaisesta
hallinnasta kertovan ISO 27001
-sertifioinnin.
Maailmantilanne on ollut jo
viimeiset kaksi vuotta poikkeuksellinen, jopa järkyttävä. Ensin
koronapandemia ja nyt sota Ukrainassa ovat tuoneet erilaisia haasteita monille toimialoille. Kaltaisemme varastointipalveluita tuottava logistiikkayritys on ollut
tärkeässä roolissa, kun asiakasyritykset ovat lisänneet ja lisäävät edelleen varastotasojaan.
Saimme keväällä uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi ja osakkaaksi kokeneen hallitusammattilaisen Tomas Hedenborgin.
Suorana esimiehenäni hän on
tärkein yksittäinen sparraajani
yhtiön johtamisprosessissa. Alkanut
yhteistyömme tarjoaa minulle taas
uutta oppia ja tietotaitoa, jota
voin tallettaa omaan tietopankkiini. Samaa sain myös viimeisen
vuoden aikana Jussi Vanhaselta,
jota haluan tässä samalla kiittää
antoisasta yhteistyöstämme.
Tomaksen mietteitä voit lukea
viereiseltä sivulta. Kerromme tässä
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lehdessä myös liiketoimintaamme
tukevasta markkinointiyhteistyöstä
Vaasan Palloseuran kanssa. Logistikas haluaa olla osa toimialueidensa yhteisöä ja tukea omalta osaltaan näiden hyvinvointia ja elinvoimaisuutta. Avaamme lehdessä myös
jokin aika sitten pitkäaikaisella sopimuksella syventämäämme yhteistyötä Rauma Marine Constructionsin kanssa
Logistikas täyttää tänä vuonna
25 vuotta, ja olen itse saanut seurata
tätä värikästä tarinaa jo lähes 20
vuoden ajan. Kuten sanotaan: Time
flies when you´re having fun.

Aurinkoista kevättä kaikille
asiakkaille, sidosryhmille ja
sitoutuneelle henkilöstöllemme.

veneen omistaja saadessaan pilssihälytyksen keskellä marraskuista
yötä ja joutuu toteamaan, että ei
ole muuta vaihtoehtoa kuin mennä
paikan päälle tarkistamaan asia.
Sievi Capital pyrkii toimimaan
omistajana, kuten hyvät laivanvarustajatkin. Meille on sydämellisen tärkeää, että yhtiön konehuone, operatiivinen sydän, ja sitä
hoitavat ihmiset voivat hyvin ja
saavat tarvitsemansa arvostuksen.
Lisäksi työkalujen ja olosuhteiden
pitää olla kunnossa, joilla varmistetaan etteivät kädet pala kuumana
hehkuvan uunin edessä. Kun töissä
on hauskaa ja ihmiset kokevat
saavansa riittävää arvostusta, hiilien
lapioiminen kuumassa konehuoneessa tuntuu tarkoituksen mukaiselta ja hetkittäin jopa hauskalta.
Konehuoneen naurun ja laulun
kuuluessa kannelle matkustajillakin on mukavaa. Matka taittuu
ja määränpäähän päästään turvallisesti, ehkä jopa aikaisemmin kuin
luultiinkaan.

Hyvän omistajan tunnusmerkki on helppo lähestyttävyys.
Omistajaa pitää ajatella kuten
laivanvarustajaa tai veneenomistajaa. He ovat aidosti kiinnostuneita pienistäkin huolista ja aina
valmiita ratkaisemaan ongelmia
sekä tarjoamaan tukea vaikean
tilanteen tullen. Viime kädessä he
ovat kuitenkin korjaamassa irronneita veneen pressuja kohmeisin
sormin myrskyisessä marraskuun illassa. Moni tässä tilanteessa olleista varmasti pohtii
olisiko tieto irronneista pressuista ollut mahdollisesti saatavilla aikaisemmin tai olisiko sitä
voitu jotenkin välttää.
Olen lanseerannut vapaa-ajallani leikkimielisen hashtagin
#omalaivaomavaiva kuvastamaan
laivanvarustamisen ja omistamisen riemua. Vaikka viime
kädessä omistaja kantaa vastuun
niin yrityksestä kuin aluksestakin,
yhteinen matka on hauskempi ja
tuloksellisempi, kun jokainen

Toni Brigatti
Toimitusjohtaja
Puh. 044 321 1469
toni.brigatti@logistikas.fi
Twitter: @TBrigatti
Katso Toimitusjohtajan tilanne
katsaus 2022 -video osoitteessa
www.logistikas.fi. Videolla
Brigatti käy läpi mennyttä ja
tulevaa muun muassa toimintojen,
lukujen ja henkilöstön osalta.

Toimitus ja ulkoasu:
Viestintäosakeyhtiö Bonde
Kuvat:
Elmeri Elo
Marko Östman
Sami Peltoniemi
Kannen kuva:
Sami Peltoniemi
Taitto:
Mikko Ollikainen
Paino:
Sata-Seri Oy

PRYKÄLT

#Omalaivaomavaiva

K

onehuone on höyrylaivan
sydän. Syvällä kannen alla
tehdään raskasta ja hikistä
työtä laivan kulkemisen mahdollistamiseksi. Höyrykattiloiden
nälkäiset uunit vaativat jatkuvasti uutta polttoainetta antamatta lämmittäjille juuri lainkaan
taukoa polttaen heidän kasvojensa
ja käsiensä ihoa kerta toisensa
jälkeen. Raskas työ ei näy ulospäin
vaan laiva jatkaa tasaista ja turvallista matkaansa eteenpäin kohti
määränpäätä. Matkustajat nauttivat
virvokkeita ja nauttivat maisemista
matkan aikana. Aluksen päällikkö
usein muistetaan ja hän tekeekin
tärkeitä päätöksiä aluksen ja sen
matkustajien perille saattamiseksi
turvallisesti, mutta konehuoneen
väki jää usein huomiotta ja vaille
matkustajien kiitoksia.
Yrityksien omistajat voivat
joskus näyttäytyä hieman samanlaisena tahona kuin laivan matkustajat. He nauttivat menestyksestä
ja matkasta mahdollisesti kiittäen

aluksen päällikköä, mutta eivät
huomaa lainkaan kovaa pitkäjänteistä työtä kannen alla matkan
mahdollistamiseksi. Matkalla
on kuitenkin usein lyhyt loppu,
jos polttoaine loppuu ja laivan
lämmittäjät väsyvät ennen kotisatamaa. Silloin merihädässä ovat
kaikki, niin miehistö kuin sen
matkustajatkin.
Omistaminen on sitoutumista siinä missä laivankin
varustaminen. Koko sydän pitää
olla mukana ja ymmärtää, että
jokainen tehtävä sekä laivassa
olija on yhtä tärkeä määränpään
saavuttamiseksi. Omistajan pitää
ajatella kuten laivan varustajan ja
suhtautua jokaiseen osa-alueeseen
yhtä vakavasti ja viime kädessä
kantaa vastuu. Ulospäin näkyy
monesti kauniit edustuskuvat
missä hymyillään ja kilistellään
laseja, mutta samalla pitää olla
valmiina ryömimään pilssiin etsimään pudonnutta työkalua. Omistamisen riemun voi kokea jokainen

on mukana omalla panoksellaan
ja nauttii yhteisön arvostusta.
Toivottavasti se näkyy ja kuuluu
myös Logistikaksessa. Se on ensisijainen tavoitteeni tulevan purjehduskauden auringossa ja tuulissa.

Paavo Pakkanen
hallituksen jäsen, Logistikas
sijoitusjohtaja, Sievi Capital
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UUSI PUHEENJOHTAJA

Oikeanlainen
yrittäjähenkisyys syvällä
Logistikaksen DNA:ssa
Hallitusammattilainen Tomas Hedenborg aloitti Logistikas-konsernin hallituksen
puheenjohtajana 7.4.2022. Kokeneella tekijällä on monipuolinen teknologia- ja
logistiikka-alan tausta. Hallituksen jäseninä jatkavat Ari Salmi, Esa-Matti Puputti,
Jussi Majamaa ja Paavo Pakkanen.

L

ogistikas-konserni uudisti hallitustaan puheenjohtajan osalta,
kun Tomas Hedenborg aloitti
tehtävässä huhtikuun alkupuolella.
Kokenut hallitusammattilainen
näkee edessään mielenkiintoisen
tehtävän strategian mukaista kasvua
tekevässä konsernissa.
– Tämä on minulle uusi ja
jännittävä haaste yrityksessä, joka
on mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa. Olen erittäin innostunut
ja motivoitunut tuomaan oman
panokseni Logistikaksen kehittämiseen, Hedenborg kertoo.
– Pääsen hyvin alkuvaiheessa
mukaan uuteen omistuskuvioon,
jossa Sievi Capital on konsernin
pääomistajana. Logistikaksessa on
tehty hyvää strategiatyötä ja sitä kautta
on olemassa suunnitelmat, joiden
pohjalta voimme lähteä liikkeelle niin
sanotulla lentävällä lähdöllä.
Pääomasijoitusyhtiö Sievi
Capital osti Logistikaksen osake-
enemmistön loppuvuodesta 2020.
Vuosi sitten kesällä Logistikas
laajensi Vaasaan, kun se osti Piccolo
Packing Oy:n ja Piccolo Solutions
Oy:n osakekannat. Hedenborg
on tunnistanut Sievin ja Logistikaksen historian ja kehityskäyrän
luoman positiivisen dynaamisen

kokonaisuuden.
– Logistikas on toteuttanut
ensimmäisen kasvuvaiheensa Ari
Salmen toimesta ja myös Toni
Brigatti on ollut pitkään mukana
aktiivisessa roolissa. Tämä oikeanlainen yrittäjähenkisyys on syvällä
Logistikaksen DNA:ssa ja leimaa
positiivisella tavalla yhtiötä ja sen
luonnetta. Samalla se tuo mukanaan kehityshakuisuutta sekä
riskinottohalukkuutta ja -kyvykkyyttä, joissa on taustalla tarkkaa
suunnitelmallisuutta.

Monipuolinen kokemus
logistiikka-alalta
Hedenborg on työskennellyt logistiikan parissa niin Suomessa kuin
ulkomailla. Vuodet 2000-2005 hän
toimi autoteollisuudessa saksalaisen
HBPO GmbH:n toimitusjohtajana.
– Logistiikalla on autoteollisuudessa valtavan iso rooli. Toiminnassamme onnistuminen vaati
100 prosenttisen saumattomasti
toimivan logistisen suorituksen,
johon liittyi myös laadukas ja
luotettava kokoonpanotoiminta.
Olen nähnyt logistiikkaa toimintojen keskeltä, mutta myös niin
sanotuilta reuna-alueilta, Hedenborg taustoittaa.

Onnistuneen
johtamisen
kolme kivijalkaa
Tomas Hedenborg on työskennellyt
yli 35 vuotta esimies- ja johtamis
tehtävissä. Mitkä kolme kivijalkaa
hän näkee tärkeimmiksi onnistuneessa johtamisessa?

Hän asui Saksassa 15 vuotta
ja palasi Suomeen vuonna 2005.
Tämän jälkeen Hedenborg on
työskennellyt Finn-Power Oy:n
ja Fastems Oy:n toimitusjohtajina. Tätä nykyä hallitusammattilaisena työskentelevä mies on
toiminut urallaan myös Euroopan
teknologiateollisuuden Orgalimen
puheenjohtajana.
– Teolliseen toimintaan liittyvien materiaalilogistiikkatoimintojen ulkoistaminen ja niihin liittyvien jalostusarvojen luominen
ovat Logistikaksen luontaisimpia
kasvun lähteitä. Yhtiöllä on kyvykkyydet, oikeanlaiset työkalut ja referenssit olla mukana tämän tyyppisissä hankkeissa. Niille löytyy
potentiaalia niin Suomessa kuin
pitkässä juoksussa mahdollisesti
myös ulkomailla.

Osaamista, näkemystä
ja kokemusta
Hedenborg toimii uuden tehtävänsä
lisäksi Kemppi Oy:n, Meconet Oy:n,
Spinverse Oy:n, Ursviken Group
Oy:n, T-Drill Oy:n ja Componenta
Oyj:n hallituksien jäsenenä. Hän
on mukana myös Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön hallituksessa ja KesäVirratSoi-tapahtumaa

1. MAHDOLLISTA MUIDEN

Yhtiöllä on kyvykkyydet,
oikeanlaiset työkalut ja
referenssit olla mukana tämän
tyyppisissä hankkeissa.
järjestävän Virtain musiikkiyhdistys
ry:n hallituksen puheenjohtajana.
– Portfoliossani on mielenkiintoinen kokoelma liiketoimintamalleiltaan ja omistustaustaltaan
erilaisia yrityksiä, jotka ovat eri
vaiheissa omaa kehityskaartaan.
Hallitustyöskentelyn kautta pystyn
myötävaikuttamaan ja tuomaan
lisäarvoa yritysten kehittämiseen.
Samalla saan myös itse oppia uutta
ja laajentaa omaa näkemystäni ja
osaamistani, Hedenborg sanoo.
Logistikaksen hallitusta hän
kuvailee hyväksi yhdistelmäksi
yrityksen historiaa, monipuolista teollisuuden osaamista, sekä
pääomasijoittajan vahvaa kokemusta ja näkemystä.

2. SUO ITSELLESI

– Konsernille on onnistuttu
kokoamaan hallitus, joka on erittäin sopiva juuri tähän kehitysvaiheeseen, jossa Logistikas on
juuri nyt ja mihin se tähtää tulevaisuudessa. Mukana on oikeanlaista osaamista ja erilaisia profiileja, jotta saadaan aikaan monipuolinen strateginen keskustelu
ja pystytään tukemaan toimivaa
johtoa riittävän vahvasti ja eteenpäin katsovasti.
– Yksi tärkeä tehtäväni on sparrata aktiivisesti avoimen keskustelukanavan kautta toimitusjohtaja Toni Brigattia, ja auttaa häntä
luomaan henkilöstöön entistä
enemmän innostuneisuutta, motivaatiota ja tuloksellisuutta.

3. LUO JA YLLÄPIDÄ

ONNISTUMINEN

RIITTÄVÄSTI AIKAA

TEKEMISEN MEININKI

Johtamisen ydin on muiden
onnistumisen mahdollistamista.
Harvoin johtaja määrittelee ja
muotoilee onnistumista yksin,
vaan sen rakentaa se organisaatio, jonka johtaja on ympärilleen koonnut. Johtajalla on
tärkeä rooli luoda oikeanlaiset
toimintaedellytykset.

Operatiivisen arjen hektisyydessä saattaa jäädä liian vähän
aikaa reflektioihin, pohdintaan ja
ison kuvan ymmärtämiseen, jotta
voitaisiin asettaa oikeita tavoitteita ja rakentaa oikeanlainen
strategia, sekä kyettäisiin viestimään siitä organisaatiolle oikealla
tavalla. On siis tärkeää suoda itselleen riittävästi aikaa ison kuvan
ymmärtämiseen.

Toinen puoli johtamista on
innostaa, inspiroida ja motivoida, ja toinen puoli on saada
aikaan tuloksia. Tuloksellisuuteen
tarvitaan positiivisen tekemisen
luominen ja siitä huolehtiminen.
Jos jonkin tavoitteen saavuttamisessa ilmenee esteitä, johtajan
tehtävä on poistaa nämä esteet.
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YHTEISTYÖ: VAASAN PALLOSEURA

Tähtäimessä tie
takaisin Eurooppaan
– strategia ohjaa tavoitteiden saavuttamista
Logistikas on tukemassa monia yhteiskunnallisesti tärkeitä asioita kaikilla toimialueillaan.
Vaasassa konserni aloitti liiketoimintaansa monin tavoin tukevan yhteistyön
Veikkausliigassa pelaavan Vaasan Palloseuran kanssa. Yhteistyön myötä Logistikas on
mahdollistamassa elämyksiä niin kentällä kuin katsomossa.

n:o 1 - 2022
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Satu Nieminen kertoo, että Vaasassa esikuvat ovat
arjessa läsnä. Taustalla Tytöt 10/11 -joukkueessa pelaava
Venla Koitto pallottelee yhdessä Tyler Reidin kanssa.
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V

aasan seudulla eletään muun Suomen tapaan
vahvaa jalkapallohuumaa. Paikallinen ylpeys VPS
nousi viime kauden päätteeksi takaisin Veikkaus
liigaan kahden Ykkösessä vietetyn kauden jälkeen. Mustavalkopaitaisten vahvuus on yhteen hiileen puhaltava
jalkapalloperhe.
– VPS on ennen kaikkea suuri yhteisö. Olemme jalkapallossa Vaasan seudun lippulaiva. Yhteisömme seisoo
rinta rinnan niin myrskyssä kuin auringonpaisteessakin.
Meillä on rohkeutta muokkautua uuteen, mikä taas vaatii
kaikilta yhteisön osa-alueilta voimaa, VPS:n operatiivinen
johtaja Satu Nieminen kertoo.
Vaasalaisseurassa on tehty viime vuosina menestyksen
eteen laaja-alaista kehitystyötä läpi koko organisaation. VPS
Oy kattaa edustus- ja akatemiajoukkueet, VPS juniorit ry
nimensä mukaisesti juniori- ja erikoisjoukkueet.
– Ryhdyimme muutama vuosi sitten rakentamaan
edustus- ja junioripuolen yhteisestä strategiaa. Urheilumaailmassa ei ole normaliteetti, että nämä tahot kehittävät seurakokonaisuuutta näin vahvasti yhdessä. Meillä
on esimerkiksi koko seuran yhteinen urheilujohtaja.
– Vaasan seutu on urheilullisesti monitasoinen, monisäikeinen ja monikielinen. Alueella on kyläseuroja, jotka
kasvattavat uusia pelaajia. Me taas annamme näille lähiseuroille tukea esimerkiksi valmennuksen ja koulutusten
osalta.
Kehitystyö on kantanut hedelmää, josta yhtenä esimerkkinä edustusjoukkueen nousu takaisin pääsarjaviheriöille.
VPS nousi myös Suomen Palloliiton laatujärjestelmän
korkeimmalle tasolle kuuden muun suomalaisen jalkapalloseuran joukkoon.
– Laatujärjestelmässä on mittareita, joiden saavuttamiseen olemme tehneet todella paljon töitä. Olimme strategisesti määritelleet, milloin meidän tulee viimeistään nousta
Veikkausliigaan. Olemme aikataulussa ja oikealla polulla.

Elämyksiä läpi elämän
– kentällä ja katsomossa
Vaasan Palloseura liikuttaa lapsia, nuoria ja aikuisia, sekä
tarjoaa elämyksiä alueen asukkaille. Seura järjestää joukkuetoimintaa myös kehitysvamma- ja maahanmuuttotaustaisille pelaajille. Lisäksi VPS järjestää lähes kymmeneen
alueen kouluun iltapäivätoimintaa.
– Alkaneelle kaudelle olemme nostaneet entistä
vahvemmin esiin perhekokonaisuuden. Meillä on esimerkiksi stadionin toinen pääty muutettu kokonaan perhekatsomoksi. Yhteistyökumppanit ovat tässä isossa roolissa,
Nieminen sanoo.
– Pelaajapolku edustusjoukkueeseen on poikien
puolella vahvoissa kantimissa, ja sama on rakenteilla
myös tyttöjalkapallossa yhteistyössä FC Sportin kanssa.
Edustusjoukkueemme pelaajat ovat lähellä junioreita, eli
esikuvat ja urheilulliset esimerkit ovat arjessa läsnä. Sillä
on valtavan suuri merkitys.
Urheilullisen menestyksen taustalla on aina vahva ja
sitoutunut yhteistyökumppaniverkosto.
– Kumppanit mahdollistavat tämän toiminnan, ilman
heitä ei seuratoiminta pyörisi millään tasolla. Rakennamme yhdessä kumppanien kanssa erilaisia kokonaisuuksia aina laitamainoksista videotuotantoon – vain
taivas on rajana.
– Mahdollistamme juniorijoukkueillemme mahdollisuuden kerätä toimintaansa rahaa. He esimerkiksi huolehtivat kotiotteluissamme kioskien toiminnasta ja saavat
kaikki myynnistä tulleet voitot.
Etenkin junioreissa vapaaehtoisten toimijoiden, kuten
valmentajien, huoltajien ja joukkueenjohtajien merkitys
on suuri. Vaikka VPS:llä on junioripuolella paljon päätoimisia vastuuvalmentajia, tarvitaan mukaan aina myös
pelaajien vanhempia.
– Olen itse ollut lapseni joukkueenjohtajana ja tiedän
kokemuksesta, että siinä pääsee ihan uuteen ulottuvuuteen ihmisten kohtaamisissa. Kyse on paljon muustakin
kuin urheilusta, sillä lasten ja nuorten kanssa käydään läpi
ilot ja surut. En antaisi mitään niistä kokemuksista pois,
sillä se kaikki on äärimmäisen antoisaa.
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Olemme erittäin iloisia, että
Logistikas halusi jatkaa meidän
matkassamme.
Ennakkosuosikista
liigahaastajaksi
Logistikas laajensi toimintaansa
Vaasaan kesällä 2021 ostamalla
Piccolo Packing Oy:n ja Piccolo
Solutions Oy:n osakekannat.
Piccolo on ollut jo vuosia VPS:n
tukijoukoissa, joten oli luonnollista,
että myös Logistikas jatkoi VPS:n
kumppanina. Logistikas haluaa olla
mukana tukemassa toimialueensa
hyvinvointia ja tarjota yhteisöille
elämyksiä. Yhteistyön tulee olla aina
myös liiketoimintaa tukevaa.
– Olemme erittäin iloisia, että
Logistikas halusi jatkaa meidän
matkassamme. Se kertoo siitä,
että he välittävät tästä meidän
alueestamme ja yhteisöstämme.
Logistikaksen logo näkyy muun
muassa meidän stadionimme
kentän laidalla ja televisioruuduilla,
Nieminen kertoo.
Logistikaksen kummipelaaja
on täksi kaudeksi VPS:n riveihin
siirtynyt englantilaispuolustaja
Tyler Reid. Veikkausliiga käynnistyi vaasalaisten osalta huhtikuun alussa.
– Menemme eteenpäin samaan
aikaan sekä täydellä innolla että

pelonsekaisin tuntein. Nämä
ovat asioita, joita urheilu tuo aina
tullessaan. Viime vuonna olimme
sarjan ennakkosuosikkeja, kun taas
tällä kaudella olemme haastajan
asemassa. Etenemme peli kerrallaan uskoen omaan asiaamme.
– Joukkueessamme on sekä
vanhaa että uutta. Esimerkiksi
kokeneet Sebastian Strandvall ja
Steven Morrissey ovat tärkeitä
palasia myös Veikkausliigassa.
Lisäksi olemme saaneet kotiin
paluumuuttaja Jesper Engströmin
sekä uusina pelaajina vahvistuksiksi Tyler Reidin, Gustaf Backalidenin ja maalivahti Oskari Forsmanin. On myös erittäin hienoa,
että meillä on mukana todella
monta oman seuran kasvattia.
Nieminen korostaa, että jalkapallo on parasta paikan päällä.
Menestystavoitteiden eteen
tehdään systemaattisesti töistä.
VPS:n toimistolla on viirejä, jotka
kertovat vuosina 2014, 2015 ja 2017
pelatuista Euro Cupin peleistä.
Nieminen nyökkää viirien suuntaan.
– Siinä se on, meidän tähtäimemme – VPS haluaa takaisin
Eurooppaan, Nieminen hymyilee.

Englantilaispuolustaja Tyler Reid on Logistikaksen kummipelaaja VPS:ssä.

Mahdollisuus olla apuna
ja antaa takaisin

L

ogistikas Vaasa Oy:ssä varastotyöntekijänä työskentelevä
Armand Noka toimii VPS:n
vuosina 2015- ja 2012-syntyneiden
poikien joukkueiden apuvalmentajana. Nokan kolmesta pojasta
kaksi, 9-vuotias Oliver ja 6-vuotias
Lucas pelaavat kyseisissä joukkueissa. Lisäksi 4-vuotias Emil pelaa
kesäisin VPS:n junnuliigaa.
– Lähdin viitisen vuotta sitten
poikien valmentajaksi. Tykkään olla
mukana toiminnassa ja apuna, sillä
eihän tätä hommaa pystyisi kukaan
yksin pyörittämään. Olen pelannut
itsekin jalkapalloa. Nyt on minun
vuoroni tehdä samaa kuin omat
vanhempani aikanaan tekivät, eli
antaa takaisin sitä mitä minä olen
itse saanut, Noka kertoo.
Arki-illat vierähtävät nurmikentällä ja viikonloput kentän laidalla.
Lasten harrastuksesta on tullut
myös hänen harrastuksensa.
– Saan valmentamisesta hyvää
vaihtelua omaan arkeeni. Lasten

kanssa on mukava toimia, sillä
tässä näkee oman työnsä tuloksen,
eli sen miten he kehittyvät pelaajina, oppivat toimimaan yhdessä ja
kasvavat ihmisinä.
– VPS:n junioritoiminta on
hoidettu todella hyvin. Kentän
laidalla tapaa toisia valmentajia ja
muita toimihenkilöitä, sekä esimerkiksi urheilujohtajaa ja talenttivalmentajaa. VPS on kuin yksi iso
perhe.

Yksi maailman
parhaista maista
Jalkapallolla on ollut aina iso
merkitys albaniassa syntyneelle
Nokalle. Vihreän veran shakki toi
hänet aikanaan 18-vuotiaana myös
nykyiseen kotimaahan Suomeen.
– Tulimme joukkueeni kanssa
pelaamaan Helsinki Cupiin vuonna
1998, jolloin Albaniassa oli hyvin
epävarma tilanne. Päätimme jäädä
koko porukka Suomeen, jossa oli
turvallista. Osa jäi tänne pysyvästi,

Meillä on
työporukassa
erittäin hyvä
ilmapiiri.

minä ja muutama muu palasimme
muutaman vuoden jälkeen Albaniaan. Tulin takaisin Suomeen pysyvästi vuonna 2010, Noka kertoo.
Hän on työskennellyt Logistikaksella nyt reilun puolen vuoden
ajan. Varastotyöntekijä hän kerää
materiaaleja asiakkaille.
– Kuulin, että Logistikaksella
olisi paikka auki ja hain työtä.
Olen vielä alkuvaiheessa, eli opittavaa riittää, mutta työ on todella
mielekästä. Meillä on työporukassa

myös erittäin hyvä ilmapiiri.
Sujuvaa suomen kieltä puhuva
Noka kiittelee Suomea ja sen tarjoamia mahdollisuuksia.
– Suomi on yksi maailman
parhaista maista, kun mietitään
esimerkiksi lasten kasvamista ja

koulutusta. Täällä on lapsille myös
paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia verrattuna Albaniaan, jossa
lajeja on huomattavasti vähemmän.
Suomi on antanut minulle todella
paljon, joista tärkein on tietenkin
oma perheeni, Noka hymyilee.
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LOGISTIIKAN ASIANTUNTIJA: IINA VUORIO

Hektinen arki vaatii oikeanlaisen
asenteen ja ahkeruuden
L

ogistikas-konsernin Rauman
yksikössä, tarkemmin ottaen
Lakarin logistiikkakeskuksessa logistiikkakoordinaattorina
työskentelevä Iina Vuorio luottaa
tekemisen meininkiin. Ahkeralla
ja jämäkällä asenteella tapahtuu
hyviä asioita.
– Tässä työssä asenne ratkaisee
todella paljon. Sormi ei saa mennä
suuhun, sillä haastavammatkin
hommat tulee hoitaa. Työssä
onnistuminen vaatii tehokkuutta
ja valmiutta tarttua erilaisiin
asioihin. Hyppään tästä toimiston
puolelta tarvittaessa myös trukin
puikkoihin, Vuorio hymyilee.
Hän on työskennellyt Logistikaksen palveluksessa marraskuusta
2019 lähtien. Ennen tätä Vuorio
suoritti varusmiespalveluksen
Säkylässä, jonka jälkeen hän työskenteli puolen vuoden ajan Puolustusvoimissa sopimussotilaana, sekä
muutaman kuukauden ajojärjestelijänä Uudessakaupungissa.
– Aloitin työt Lakarissa logistiikka-assistenttina ja logistiikkakoordinaattoriksi siirryin helmi-maaliskuun vaihteessa 2022. Edeltäjäni
siirtyi Porin yksikköömme, ja ilmeisesti olen näyttänyt osaamiseni, kun
minulle tarjottiin tällainen hieno
mahdollisuus.
– Koordinaattorina työni on
hyvin samankaltaista kuin assistent-

tina, mutta nyt minulla on enemmän
vastuuta harteillani. Syötän esimerkiksi kentälle tilauksia ja päätän tilaukset, kun ne on hoidettu. Lisäksi
huolehdin, että tehdyt työt menevät
laskutukseen. Työhöni kuuluu myös
varastokirjanpidon ja toimiston
vahvana pitäminen. Ja nämähän
ovat vain jäävuorenhuippuja tässä
työnkuvassa.

Jokainen saa olla
oma itsensä
Vuorio on päivittäin tiiviissä yhteydessä asiakkaisiin. Monipuolista
osaamista ja jatkuvia muutoksia
sisältävässä työssä avainasemaan
nousee kyky itsenäiseen työskentelyyn ja nopeaan päätöksentekoon.
– Logistiikka-ala on hyvin
vauhdikasta ja itse ainakin tykkään
siitä, että arki on hektistä. Tässä
työssä asiat muuttuvat nopeallakin aikataululla, eikä mikään ole
ennalta-arvattavissa. Olen elementissäni, kun on paljon kaikkea työn
alla, Vuorio sanoo.
Lakarissa työpäiviä piristää
myös hyvän yhteishengen luoma
huumori. Vuorio huomauttaa
yhteisen tekemisen meiningin
kantavan läpi koko organisaation.
– Meidän porukassamme kaikki
tulevat keskenään toimeen ja jokainen
saa olla oma itsensä. Onhan tämä
hyvällä tavalla sellaista niin sanottua

äijämeininkiä, josta ainakin itse
tykkään. Voimme naljailla toisillemme hyvässä hengessä. Meininki
on rentoa, mutta työt hoidetaan aina
viimeisen päälle hyvin.
– Täällä annetaan työntekijöille mahdollisuus kehittää
omaa osaamistaan ja edetä urallaan, jos siihen on halua ja edellytyksiä. Olen itse hyvä esimerkki
tästä, sillä tulin tänne tietyllä tapaa
ummikkona ja nyt työskentelen
logistiikkakoordinaattorina.
Vuorio korostaa työnteon
olevan se kaikkein paras opettaja.
Kokonaisuus on hahmottunut
entistä kirkkaammaksi, kun on
päässyt tekemään monenlaista.
– Kokemuksen kautta hahmotan,
mistä pisteestä tavaraketju lähtee,
mihin se päättyy ja mitä siinä välissä
tapahtuu. Pidän eri toimintojen ja
työvaiheiden tuntemista erittäin
tärkeänä.

Maanpuolustustahto
vei armeijan leipiin
Vuorio on kotoisin Haminasta,
mutta asunut ison osan elämästään Turun seudulla. Raumalle
hän kotiutui nelisen vuotta sitten
armeijan jälkeen.
– Opiskelin logistiikka-alan
perustutkinnon Salon ammattiopistossa ja valmistuttuani työskentelin logistiikan parissa. Armeijan

Täällä annetaan työntekijöille
mahdollisuus kehittää omaa
osaamistaan ja edetä urallaan.
jälkeen tuntui luontaiselta muuttaa
Raumalle, kun täältä löytyi hyvä
työpaikka, Vuorio sanoo.
Suomessa varusmiespalveluksen suorittaa vuosittain keskimäärin noin tuhat naista. Vuoriolle
armeijan maastokuvioon pukeutuminen oli selkeä valinta. Hän astui
palvelukseen heinäkuussa 2017
Säkylän 2. jääkärikomppaniassa
ja kotiutui vuotta myöhemmin
kersanttina.
– Minut ajoi armeijaan maanpuolustustahto – ja sehän on se
syy, miksi sinne pitäisikin mennä.
Tehtävämme on puolustaa kotimaatamme, jos sellainen tilanne tulisi
eteen. Toivottavasti ei tule, mutta en
halua olla ensimmäisten joukossa
pakenemassa maasta, vaan tekemässä oman osuuteni.
– Varusmiespalveluksen jälkeen
jatkoin puoli vuotta sopimussotilaana. Mietin hetken uraa Puolustusvoimissa, mutta päätin kuitenkin
siirtyä reservin. Eikä sitä päätöstä
ole tarvinnut katua, sillä viihdyn

tässä työssä niin hyvin.
Vuoden 2021 Vuorio oli
va lmiudess a os a l listumaan
Puolustusvoimien operaatioon,
mutta kutsua ei kuitenkaan
kuulunut. Armeija-ajasta tarttui
paljon hyviä asioita, joista on
hyötyä myös työelämässä.
– Johtajakoulutuksesta opin
isompien joukkojen hallintaa,
mikä korostuu myös nykyisessä
työssäni, jossa täytyy pitää monia
lankoja käsissä. Myös järjestelmällisyys, täsmällisyys, säntillisyys ja
tehokkuus ovat asioita, joita armeijassa oppii.
Vuorion ahkera tekemisen
meininki jatkuu myös työpäivän
jälkeen.
– Vapaa-ajalla käyn kuntosalilla, höntsäämässä jääkiekkoa
ja harrastan kouluratsastusta.
Minulla on oltava koko ajan jotain
toimintaa, joten tämän työn ohella
ohjaan ratsastustunteja ja teen catering-keikkoja. Tylsää hetkeä ei siis
ole, eikä tule, Vuorio naurahtaa.
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Rauma Marine Constructions
Oy:n operatiivinen johtaja
Ville Laaksonen (vas.) ja
Logistikas Oy:n myyntipäällikkö
Markus Viitanen.

RAUMA MARINE CONSTRUCTIONS JA LOGISTIKAS

Aidosti ja avoimesti
arvoa projekteille
Logistikas huolehtii Rauma Marine Constructions Oy:n (RMC) rakennus- ja varustelumateriaalien
kokonaisvaltaisesta logistiikasta, teräsmateriaalien hankinnasta, teräksen logistiikka- ja esikäsittelypalveluista,
teräs- ja lohkotuotannon sisälogistiikkapalveluista sekä työvälinejakelun palveluoperoinnista.
Ainutlaatuisessa palvelukokonaisuudessa integroidut tietojärjestelmät takaavat saumattoman prosessin.

R

auman telakka-alueella ei voi
olla huomaamatta Logistikaksen merkitystä päivittäisen
arjen sujumisessa. Logistiikka
konsernin logolla varustetut
oranssit työvaatteet vilahtavat muun
muassa trukin puikoissa, nostoalamiehinä ja työvälinejakelussa.
– RMC:n ydinliiketoimintaa on
hallita verkostomaista toiminta
tapaa, jossa eri toimintojen
ydinosaamiset tukevat toisiaan.
Varastointi ja logistiikka ovat

äärimmäisen iso osa-alue joka
päiväistä onnistumista. Logistikaksella on laaja-alainen osaaminen ja vahvat toimivat prosessit,
jotka myös kehittyvät koko ajan
jatkuvan parantamisen periaatteella, RMC:n operatiivinen
johtaja Ville Laaksonen kertoo.
RMC aloitti toimintansa vuonna
2014 edellisen telakkatoimijan
lopetettua toimintonsa Raumalla.
RMC ja Logistikas ovat molemmat
Seaside Industry Parkin veturiyri-

tyksiä, ja tiivistä yhteistyötä on
tehty aivan alusta lähtien. Kuluneen
kahdeksan vuoden ajan yhteistyö
on kehittynyt niin olemassa
olevien palveluiden kuin uusien
osa-alueiden kautta.
– Yhteistyömme alkoi RMC:n
ensimmäisiin korjauslaivoihin
tarvittujen materiaalien varastointija käsittelypalveluista. Huolehdimme materiaalien logistiikan
kokonaisvaltaisesti alusta loppuun.
Tiedostamme roolimme tärkeyden

tässä kokonaisuudessa ja huolehdimme siitä korkealla laadulla,
Logistikaksen myyntipäällikkö
Markus Viitanen painottaa.
Hän nostaa tähän mennessä
isoimmiksi virstanpylväiksi vuoden
2019 ensimmäisen uudislaivan eli
Hammerhusin rakentamisen, sekä
samana vuonna tehdyn ison investoinnin esikäsittelylinjastoon.
– Kaikki Hammerhusin projektikohtaiset komponentit ja materiaalit
kiersivät Logistikaksen kautta, joten

kyseessä oli moninkertainen määrä
korjauslaivoihin verrattuna. Strategisesti yksi tärkeimmistä päätöksistä oli se, kun hankimme Seaside
Industry Parkilta esikäsittelylinjaston nostureineen ja laitteineen.

Ainutlaatuinen
teräslogistiikan konsepti
Logistikas huolehtii RMC:n erilaisista hankintapalveluista ja hoitaa
esimerkiksi kaikki teräsostot.
Tämän lisäksi Logistikas huolehtii
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Telakkatoimintomme ovat hyvä
esimerkki Logistikaksen kyvystä
kehittyä ja palvella asiakasta
monimuotoisesta ja nopeastikin
muuttuvien tarpeiden mukaan.

muotorautojen rahdeista niin
Euroopasta kuin sen ulkopuolelta, sekä vastaa teräsvarastoinnin
ja teräksen esikäsittelylaitoksen
operoinnista.
– Teräkset saapuvat telakka-alueelle pääsääntöisesti maalaamattomina, joten meidän henkilöstömme esikäsittelee ne. Kun
RMC varaa levyt tai lohkot tuotantoon, me keräilemme ne varastoinnista, teemme esikäsittelytyöt sekä
huolehdimme niiden siirtelyistä
sovittuihin kohteisiin. RMC jalostaa
materiaalin, ja meidän tehtävämme
on mahdollistaa heille mahdollisimman valmis ja helppo lähtö
tilanne, Viitanen taustoittaa.
Logistikas osallistuu myös varustelumateriaalien toimitusvalvontaan. Kun hankinta on ostanut
materiaalit, tekee Logistikas ennakoivaa toimitusvalvontaa, osallistuu
materiaalien rahteihin alihankkijoilta Raumalle eri puolelta Suomea
ja Eurooppaa.
– Me otamme materiaalit
vastaan, puramme ne ja teemme

vastaanottotarkastukset, sekä
mahdolliset tarvittavat esivalmistelu- ja käsittelytyöt. Tämän
jälkeen huolehdimme varastoinnin, sekä niiden keräilyt, kuljettamiset ja purut pyydetyille tuloasemille. Osallistumme myös materiaalien nostotyöhön nosturin
alamiespalveluina.
– Myös kaikkien laivoissa käytettävien kaapeleiden kokonaislogistiikka kulkee alueella meidän kauttamme. Tarvittaessa me pätkimme
kaapelit oikean mittaisiksi ja
merkitsemme palosuojakaapelit
vaatimusten mukaisesti. Teemme
alueella myös trukkisiirtoja sekä
raskasnostoja ja -kuljetuksia.

Yhteistyö syventyi
entisestään
Yhteistyö on syventynyt vuosien
varrella moneen otteeseen. Viimeisimpänä Logistikas laajensi toimintojaan RMC:n palvelutarjonnassa
liikkeenluovutuksen myötä. Monivuotinen sopimus teräs- ja lohkotuotannon sisälogistiikkapalve-

luista sekä työvälinejakelun palvelu
operoinnista astui voimaan 1. päivä
huhtikuuta 2022.
– RMC:n liiketoimintaympäristö on strategiamme mukainen
segmentti, johon panostamme.
Yhteisenä tavoitteenamme on
kehittää jatkuvasti yhteistyömme
laatua ja tehokkuutta, joten olemme
käyneet pitkään keskusteluja seuraavista kehitysaskelista. Tämä merkittävä muutos on yksi niistä. Monivuotinen sopimus on RMC:ltä erittäin hieno luottamuksen osoitus,
joka kertoo heidän uskovan meihin
ja yhteistyöhömme, Viitanen sanoo.
– Pystymme luomaan teräs- ja
lohkotuotannon sisälogistiikkapalveluiden välivaiheisiin seurattavuutta ja hallinnointiin avoimuutta. Meillä on myös kokemusta vastaavanlaisten vaativien
teollisuusympäristöjen työvälinejakelusta Olkiluodossa.
Rauman telakka-alue työllistää
reilut 30 logistiikkakonsernin
työntekijää. Liikkeenluovutuksen
yhteydessä RMC:ltä siirtyi viisi
henkilöä Logistikakselle vanhoina
työntekijöinä.
– Kokonaisvaltaisen logistiikkakonseptin toteuttaminen vaatii
juuri sellaista laaja-alaista osaamista, kokemusta ja omistautumista, jota meidän henkilöstöltämme löytyy. Sitoutuneet ammattilaisemme ovat korkean laadun
tae. Haluankin toivottaa myös
uudet työntekijät tervetulleiksi
Logistikas-perheeseen.
– Telakkatoimintomme ovat hyvä
esimerkki Logistikaksen kyvystä
kehittyä ja palvella asiakasta moni-

muotoisesta ja nopeastikin muuttuvien tarpeiden mukaan. Meille on
tärkeää, että voimme tuottaa täsmäosaamista jokaiseen osa-alueeseen.
Logistikas palvelee koko RMC:n
projekteja toteuttavaa verkostoa, eli
yhteensä noin 1000 henkilöä.
– Huhtikuun alussa tehty muutos
on osa strategiamme mukaista
verkostomallin noudattamista ja
keskittymistä ydinliiketoimintaamme. Nämä toiminnot siirtyivät kokonaisvaltaisesti Logistikakselle, eli he ovat kokonaisvastuussa
kyseisten palveluiden tuottamisesta
ja kehittämisestä. Muutoksen ydin
on palvelukokonaisuuden kehittäminen, josta hyötyvät kaikki verkostokumppanimme, Laaksonen sanoo.

Uraauurtavaa teknologiaa
maailman merille
Nykyaikana integroidut digitaaliset
materiaalien hallintajärjestelmät
luovat tärkeän pohjan onnistumiselle. Niiden kautta nousee esiin
avoimuus ja läpinäkyvyys, jonka
merkitys on näin isossa kokonaisuudessa huomattavan suuri.
– Tiedän pitkän telakka-alan
kokemukseni pohjalta, että meillä
on täällä Logistikaksen ansiosta
todella hyvä mittarointi ja arvot ovat
huippuluokkaa. Mittareiden kautta
ohjaamme toimintaa ja viemme sitä
eteenpäin, Laaksonen toteaa.
– Jos toimituksissa ilmenisi
poikkeamia, voin aina luottaa
siihen, että Logistikas huolehtii
asiat nopealla aikataululla kuntoon.
Tämä on monella tapaa aitoa
yhdessä tekemistä avoimessa ilmapiirissä, jossa tuotetaan yhdessä
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arvoa projekteille.
Raumalla on vuosisatoja pitkät
merenkulun ja laivanrakennuksen
perinteet. Käytännössä jokaisesta
suvusta löytyy joku, joka on saanut
elantonsa merestä – merimiehenä,
kalastajana tai telakalla.
– Laivanrakennus on iso osa tätä
kaupunkia ja koko suomalaista teollisuutta, joten meille on ylpeyden
aihe, että saamme raumalaislähtöisenä yrityksenä olla tärkeässä
roolissa maailman meriä matkaavien
Raumalla rakennettujen laivojen
valmistusta, Viitanen sanoo.
Tulevaisuus telakka-alueella
näyttää valoisalta. Viime kesänä
RMC luovutti telakkayhtiön historian toisen uudislaivan Aurora
Botnian. Kyseessä oli monella tapaa
uraa uurtava alus, sillä Aurora Botnia
on kaasu-, diesel- ja akku-käyttöinen
full-hybrid-autolautta.
Parhaillaan viimeistelyvaiheessa
on Tallinkin MyStar ja kahden
aluksen TT-Line -projektin ensimmäisen laivan tuotanto-osuus on
aloitettu. Myös Laivue 2020 -hankkeen alusten suunnittelu on käynnissä, ja tähän tärkeänä osana liittyvää monitoimihallia rakennetaan.
– Toimintamme on kovassa
kasvussa ja tilauskannassa olevat
projektit kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Vaativien ympäristöjen
ketteränä kumppanina Logistikas on tärkeässä roolissa nopeaa
reagointia vaativissa tarpeissamme. Monipuolisen palvelukentän ja ammattitaidon ansiosta
heillä on niin sanotusti lihakset
tehdä työt aidosti hyvin, Laaksonen painottaa.
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HENKILÖKUVA: SAIJA SALMI

Talouspäällikkö
luo avaimet
tiedolla
johtamiseen

Eri alojen ammattilaiset ovat
Logistikaksen vahvin osa-alue
myös tulevaisuudessa.

L

ogistikaksen strategisen kasvun
mahdollistavat monet oman
alansa osaajat – ne, jotka työskentelevät logistiikassa, sekä ne,
jotka tekevät tärkeää työtä taustalla.
Yksi jälkimmäisiin kuuluvista on
talouspäällikkö Saija Salmi, joka
on työskennellyt yhtiön palveluksessa keväästä 2018 asti.
– Minuun otettiin tuolloin
yhteyttä ja kerrottiin, että Logistikaksella olisi tarvetta talouspuolen
ammattilaiselle. Keskusteluiden
kautta tajusin hyvin nopeasti, että
tämähän on aivan valtavan hieno
mahdollisuus. Nyt neljä vuotta
myöhemmin on helppo todeta,
etten ole katunut päivääkään,
Salmi hymyilee.
Logistiikkakonsernin talousasiat ovat kokeneissa käsissä, sillä
Salmella on yli 20 vuoden työhistoria taloushallinnosta. Ennen
Logistikakselle tuloaan hän työskenteli suurten suomalaisten pörssiyhtiöiden, kuten Valmetin, Metson
ja Pöyryn palveluksessa.
– Aloitin aikanaan taloushallinnon työt niin sanotusti ruohonjuuritasolta, mutta kuitenkin

isossa organisaatiossa. Silloisen
t yönant aj ani, eli Va lmet in
globaalin huoltoliiketoiminnan
liikevaihto oli yli 700 miljoonaa,
ja työskentelin konsernin talouspäällikön oikeana kätenä.
– Siinäkin mielessä Logistikas
oli mielenkiintoinen mahdollisuus,
että kyseessä on taloushallintourani
ensimmäinen pk-yritys. Kun nyt
katson tulevaisuuteen Logistikaksen
kasvustrategian kautta, on konsernilla edessä mielenkiintoinen tulevaisuus. Eri alojen ammattilaiset
ovat Logistikaksen vahvin osa-alue
myös tulevaisuudessa.

Leveämmät hartiat
myös yksilötasolla
Yli 20 vuoden aikana maailma on
muuttunut monin tavoin. Taloushallinnon puolella isoimmat
muutokset liittyvät Salmen mukaan
järjestelmien kehittymiseen.
– Nykyäänhän puhutaan sähköisestä taloushallinnosta, eli monia
asioita saadaan tehtyä järjestelmissä aiempien paperitöiden sijaan.
Enenevissä määrin mennään siihen,
että koneet tekisivät mahdolli-

simman ison osan työstä. Esimerkiksi ostolaskujen tiliöintejä pystytään automatisoimaan, mutta toki
työ vaatii taustalle aina ihmisen,
Salmi muistuttaa.
Viimeisen neljän vuoden aikana
hän on nähnyt läheltä, miten Logistikas on rakentanut kasvuaan.
Isoja asioita ovat olleet esimerkiksi
pääomasijoitusyhtiö Sievi Capitalin
mukaantulo omistajaksi sekä laajentuminen yritysostoin Vaasaan.
– Tullessani taloon meillä oli
kaksi erillistä yhtiötä, eli Logistikas
Oy ja Logistikas Hankinta Oy. Nyt
meillä on konserni ja emoyhtiön
alla toimii neljä yhtiötä. Rakenne on
siis muuttunut huomattavasti, jonka
myötä oma osaaminen ja tietotaito
ovat kasvaneet aivan valtavasti.
Sievin mukaan tulo toi Logistikakselle yhtiönä leveämmät hartiat,
mutta samalla se toi sitä myös yksilötasolla. Salmen kohdalla tämä
tarkoittaa oman osaamisen kehittymistä niin taloudellisten kuin
hallinnollistenkin asioiden saralla.
Salmi osallistuu myös hallituksen
kokouksiin.
– Sievin mukaantulo toi

muutoksia esimerkiksi talouden
raportointiin. Sain heiltä hyviä
työkaluja talouden seuraamiseen
ja ennustamiseen, sekä kassavirta-asioihin. Uusien asioiden
kanssa tulee olla ajan hermolla, ja
miettiä, miten pystymme toimittamaan operatiiviselle johdolle ja
hallitukselle luotettavia talouslukuja nopeassa aikataulussa.
Salmen rooli on siis erittäin
tärkeä, jotta Logistikas-konsernia
voidaan johtaa ja kehittää ajankohtaisiin lukuihin perustuvalla
tiedolla. Kyse on ennen kaikkea
yhteistyöstä eri yksiköiden kanssa.
– En tee tätä kaikkea yksin,
vaan kyse on yhdessä tekemisestä.
Minä mahdollistan sen, että alaiseni
pystyvät tekemään työnsä parhaalla
mahdollisella tavalla ja parhailla
mahdollisilla työvälineillä.

Toimivat käytännöt
käyttöön
Salmella on työpisteet Logistikaksen Jyväskylän ja Rauman
yksiköissä. Pääasiassa hän työskentelee ensin mainitussa, mutta
vierailee tasaisin väliajoin myös

kanaalikaupungissa. Talouspäällikön työ on varsin monipuolista
ja sosiaalista.
– Olen kerännyt matkan
varrella kokemusta monenlaisista
yrityksistä, ja pyrkinyt tuomaan
niistä toimivia käytäntöjä Logistikakselle. Tässä työssä tulee osata
hahmottaa kokonaisuuksia ja tehdä
jatkuvaa kehitystyötä, Salmi kertoo.
– Vaihtelevuus tekee työstäni
mielekästä. Pidän myös siitä, että
kasvavassa yrityksessä on aina
mielenkiintoisia muutoksia uusien
juttujen, kuten yrityskauppojen
kautta. Näin pääsee itsekin oppimaan jatkuvasti jotain uutta.
Vastapainoa ajoittain varsin
hektiselle työlleen Salmi saa urheilusta. Koronan myötä harrastuksiin on tullut uusia juttuja.
– Harrastan esimerkiksi netin
välityksellä järjestettävää juoksukoulua, jossa laitan kuulokkeet
päähän ja lähden lenkkipolulle.
Lisäksi harrastan crossfitiä kuntoilumuotona sekä joogaa. Penkkiurheilijana seuraan jääkiekkoa.
Vietän paljon aikaa myös perheen
ja ystävien kanssa, Salmi sanoo.
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Logistikas jatkaa Suomen mestarin
matkassa myös kaudella 2022-23

L

ogistikas-konserni ja jääkiekon Liigassa
pelaava Rauman Lukko ovat tehneet
jatkosopimuksen kaudelle 2022-23.
Yhteistyö on tärkeä osa Logistikaksen liiketoiminnan eri osa-alueita aina asiakastapaamisista markkinointiin – paikallisidentiteettiä
unohtamatta.
– Tämän kaltaisen yhteistyön tulee olla
aina liiketoimintaa tukevaa. Logistikas on
mukana tukemassa monenlaisia yhteiskunnallisia asioita kaikilla toimipaikkakunnillaan, sillä haluamme olla osa näitä yhteisöjä.
Yhteistyökumppanina on hienoa olla mukana
menestyksessä, mutta ennen kaikkea ihmisiä
elämysten kautta yhdistävässä asiassa, Logistikaksen toimitusjohtaja Toni Brigatti kertoo.
Konsernin logo näkyy Lukon pelipaidassa lehväslogon yläpuolella hyvin keskeisellä paikalla. Perinteisestä logosta poikkeava

vaakuna suunniteltiin aikanaan juuri kyseistä
käyttöä varten.
– Logistikas on nähnyt Lukon matkassa
sekä hyvät että haastavammat kaudet, eli
olemme kirjoittaneet yhteistä tarinaa jo
pitkään. Lukko yhdistää raumalaiset ainutlaatuisella tavalla. On hienoa, että Rauma ja
Lukko ovat Logistikakselle tärkeitä, Lukon
myyntipäällikkö Juho Ylijoki kiittelee.
Logistikas on mukana myös Vaasan
Mailattarien matkassa tulevan kesän
Superpesis-kaudella.
– Meillä arvostetaan positiivista tekemisen meininkiä ja tämä sama näkyy
Mailattarien toiminnassa. Kummipelaajamme Venla Tanhua on lähtöisin
Raumalta kuten myös yrityksemme, joten
meillä on yhteistyöhön aivan erityislaatuinen pohja, Brigatti kertoo.

Mika Vankasta Logistikas-konsernin HSQE-päällikkö

L

ogistikas on nimittänyt Mika Vankan
koko konsernin HSQE-päällikkö. Vankka
työskenteli aiemmin Logistikas Vaasa
Oy:n ja Logistikas Tehdaspalvelut Oy:n
laatupäällikkönä. Uudessa tehtävässään hän
aloitti 18.3.2022.
– Logistikas on tehnyt viime aikoina strategian mukaista kasvua, ja halusimme nyt
panostaa entisestään myös tämän tehtävänkuvan mukaisiin asioihin. Mika tuntee
yhtiön ja toimintatavat, ja häneltä löytyy
vahvaa osaamista kaikista HSQE:n osa-alueilta, Logistikaksen henkilöstöpäällikkö OlliPekka Reunanen kertoo.

Vankalla on takanaan yli kymmenen
vuoden ura Logistikaksen kesällä 2021
ostaman Piccolon palveluksessa. Jo ennen
tätä hän työskenteli pitkään logistiikka-alalla
työnjohtotehtävissä.
– Suuntaan suurella mielenkiinnolla
uuteen toimeen. Olen otettu siitä, että
minulle tarjottiin tällaista tehtävää. Tämä
osoittaa, että minuun luotetaan. Olen ollut
vuosien aikana monessa mukana ja sitä
kautta minulle on kertynyt laaja-alaista
osaamista ja tietotaitoa, joita voin hyödyntää
uudessa tehtävässäni, Vankka toteaa.
Hänen pääsääntöinen työpisteensä tulee

sijaitsemaan edelleen Vaasassa, mutta uuden
tehtävän myötä Vankka tulee olemaan tuttu
näky myös muissa konsernin yksiköissä.
– Meillä on ollut Vaasassa jo pitkään
työturvallisuus- ja ympäristösertifikaatit, ja nyt niitä lähdetään laajentamaan
muihin yksiköihin, joissa on jo olemassa
laatusertifikaatit. Sitä kautta yksiköissä on
hyvä runko ja ymmärrys näistä asioista.
Ryhdyn nyt katsomaan, että kaikkiin
HSQE:n osa-alueisiin liittyvät dokumentit
ja prosessit ovat läpi konsernin samassa
muotissa ja sertifikaattien vaatimilla
tavoilla, Vankka kertoo.

Tunnista itsesi, tunnista työkaverisi
– esimiestyön kehittäminen jatkuu

L

ogistikas-konsernissa toteutettiin esimiestyön koulutukset alkuvuoden 2022
aikana. Mukana olivat Jyväskylän, Porin,
Rauman ja Vaasan yksiköiden esimiehet.
– Esimiehet olivat kautta linjan rohkeasti
ja avoimin mielin liikkeelle, ja sitä myötä
muodostui hyvää keskustelua ja kehitystä.
Kaikki tämä vei koulutusta oikealla tavalla
eteenpäin, Logistikaksen henkilöstöpäällikkö
Olli-Pekka Reunanen kiittelee.
Kuten muitakin konsernin toimintojen kehitystyötä, myös esimiestyöskentelyä viedään
eteenpäin jatkuvan parantamisen periaatteella. Jokapäiväisen laadun korkea taso vaatii
tiivistä yhteispeliä, jossa jokaisen panoksella
on iso merkitys.
– Tänä päivänä esimiestyöskentely
perustuu entistäkin enemmän kahdenkes-

kiseen vuorovaikutukseen, jossa esimies ja
alainen käyvät asioita yhdessä läpi. Esimiesten
on tärkeää tuntea omat alaisensa sekä
tunnistaa heidän erilaisuutensa ja tarpeensa.
Palautekeskusteluiden avulla viedään eteenpäin niin esimiestyötä kuin alaistenkin
työskentelyä.
Esimieskoulutukset ovat osa kahden
vuoden mittaista Logistikaksen laadukas
esimiestyö -henkilöstöprosessia, johon
sisältyy koulutusten lisäksi myös kerran
vuodessa toteutettavat henkilöstökyselyt.
Kokonaisuus toteutetaan yhdessä Camp
Consulting Oy:n kanssa.
– Esimiehet ovat suhtautuneet erittäin
hyvin koko prosessiin, mikä on tärkeä pohja
onnistumiselle. Myös sillä on valtavan iso
merkitys, että toimitusjohtaja Toni Brigatti ja

henkilöstöpäällikkö Olli-Pekka Reunanen ovat
aktiivisesti mukana ja haluavat käyttää aikaansa
Logistikaksen päälliköiden ja esimiesten sparraamiseen. Se kertoo Logistikaksen vahvoista
arvoista, ja porukka arvostaa sitä todella
paljon, Campin Teppo Viitanen sanoo.
Esimieskoulutuksissa käytiin yksikkökohtaisesti kaikkien lähiesimiehenä toimivien
kanssa läpi kolmiosaisen henkilöstövalmen-
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nuksen prosessin ensimmäinen osio Tunnista
itsesi, tunnista työkaverisi.
– Vain palautteen avulla voidaan todella
kehittyä ja oppia uutta. Logistikaksen PaTa
eli palaute- ja tavoitekeskusteluissa saadaan
kaksisuuntaiset palautteet. Tulevana keväänä
toteutetaan kysely, josta saadaan esimiehille
henkilökohtaiset palautteet, jotka käydään
läpi jokaisen esimiehen kanssa.

”Logistikas mahdollistaa minulle
puoliammattilaisuuden Liigan
linjatuomarina. Työsopimukseni
on tehty niin, että voin panostaa
etenkin kauden aikana täysillä
linjatuomarin työhöni.
Ottelut määrittelevät sen, miten
työskentelen Olkiluodon yksikössä
ja milloin olen pelireissuilla.
Olen erittäin kiitollinen tällaisesta
mahdollisuudesta, jonka avulla
voin toteuttaa unelmaani.”
NIKO JUSI

linjatuomari, Liiga
työvälinejakelija, Logistikas Oy
Lue laajempi artikkeli Nikosta ja hänen työkuvioistaan
nettisivuillamme www.logistikas.fi

