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PÄÄKIRJOITUS

Arvoisa lukija,
L

ogistikas Sanomien kakkosnumero ilmestyy tänä vuonna poikkeuksellisesti lähellä
joulua, mutta hyvästä syystä. Kulunut vuosi on ollut meille kaikille monella tapaa hyvin erilainen. Koronan aiheuttama tietynlainen jatkuva varpaillaan olo on
ollut arkea meilläkin. Sen lisäksi olemme työstäneet ylimmän
johdon kanssa projektia nimeltä
”Kambraat”. Sana on vanhaa rauman kieltä ja tarkoittaa kaveria.
Mainittakoon, että tämän pääkirjoituksen alla laivamme prykältä
viestivä hallituksen puheenjohtaja Ari Salmen kalapaatin nimi on
myös Kambraat. Projektin lopputuloksena allekirjoitimme lokakuun lopulla pääomasijoitusyhtiö Sievi Capital Oyj:n kanssa
kaupan, jonka jälkeen Sievi Capital omistaa Logistikas-yhtiöistä 70 % ja vanhat omistajat 30 %.
Kauppa edellyttää tätä kirjoitettaessa vielä Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää, jota odotetaan lähipäivinä.
Sievi Capitalista saamme var-

masti erinomaisen kaverin kiihdyttämään yhtiöidemme kasvua
entisestään. Tästä lehdestä voit lukea Sievin toimitusjohtaja Päivi
Marttilan haastattelun, jossa hän
avaa hieman yhteistyön perusperiaatteita ja ajatuksia, jotka vakuuttivat meidätkin. Nyt alkava
yhteinen matka on varsin mielenkiintoinen hyppäys uuteen maailmaan, koska uusi pääomistajamme pörssiyhtiönä tuo paljon läpinäkyvyyttä ja uusia edellytyksiä
kohdeyrityksiinsä. Lisäksi olemme jatkossa entistä vahvempia
toimimaan isojen asiakkaiden logistiikka- ja hankintakumppanina. Myös epäorgaaninen kasvu on
meille Logistikas-yhtiöissä ollut
vielä toistaiseksi katsomaton kortti, johon alamme jatkossa kiinnittää huomiotamme.
Asiakas- ja henkilökuntaamme ei tehdyllä kaupalla ole ainakaan negatiivisia vaikutuksia.
Päinvastoin vahvistamme organisaatiota kohtaamaan edessä olevat
kasvun tuomat haasteet. Henkilökohtaisella tasolla tunnen olevani

Sievi Capitalista saamme
varmasti erinomaisen kaverin
kiihdyttämään yhtiöidemme
kasvua entisestään.
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02 8376 9600
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Päätoimittaja:
Toni Brigatti

motivoitunut johtamaan yhdessä
tulevan uuden hallituksemme ja
johtoryhmäni kanssa yhtiöitä seuraavalle tasolle. Tulemme kohtaamaan matkan varrella erilaisten
kulttuurien ja kemioiden yhdistämistä, uusien ihmisten kanssa saman sävelen etsintää ja löytämistä sekä uudenlaisten strategioiden
suunnittelemista. Samoista teemoista kapellimestari Hannu Lintu kertoo tämän lehden pääjutussa. Vahva lukusuositus! On silmiä
avaavaa lukea eri alojen ammattilaisten mietteitä ja verrata niitä
omaan työelämäänsä, koska usein
on havaittavissa aivan samoja lainalaisuuksia ja oppeja alasta riip-

pumatta. Siksi olemme pyrkineet
tuomaan aina Logistikas Sanomissa esiin paljon muutakin kuin
oman yhtiömme asioita. Olemme
halunneet antaa lukijan itse löytää jokaisesta lehdestä se ”punainen lanka”.

vaativimmista tehtävistä ja kuljettamaan myös enemmän lastia
jos sen varustajalla olisi kyky varustella laivaa uudella tekniikalla ja vahvistaa sen runkoa ja purjeita valtamerien vaatimalle tasolle. Yksityisihmisen kapasiteetti on
rajallinen ja hartioiden leveys voisi muodostua jarruttavaksi tekijäksi, sinällään terveelle ja järkevälle kasvulle, mikäli noita mainittuja hartioita ei levennettäisi.
Näin on nyt päätetty tehdä ja vaihtaa samalla uusi lippu mastoon ja
mikä hienoa, niin lipussa on voinut säilyä vielä vanhaa varustamoakin muistuttavia tunnusvärejä. Miehistö ja päällystö laivalla
säilyy tuttuna ja laivan kyvyt tuntevana mutta varustamon päässä tulee muutoksia ja sen hallitukseen tulee uusia, valtameret moneen kertaan seilanneita kasvoja.

Kapteenikin saa laajempaa tukea
muilta kokeneilta merenkyntäjiltä
ja voi jo ennen kulloistakin matkaa kuulla kokemuksia vastaavista matkoista.
Omalta osaltani kiitän teitä kaikkia lastinantajia siitä, että olemme saaneet teidän luottamuksenne rakentaa tästä laivasta
vahvan aihion, mistä voidaan nyt
viimeistellä monipuolinen kumppani tarvittaessa myös isommille vesille. Voi olla, että varustamo
hankkii sen ympärille tulevaisuudessa myös muita aluksia, jotka
yhdessä monipuolistavat varustamon kykyä palvella entistä suurempaa joukkoa asiakkaita, mutta Logistikas-laiva on teille kaikille tuttu ja tiedätte sen kyvyt ja
toimintavarmuuden, mistä kapteeni Brigatti ja me kaikki olemme
ylpeitä. Laiva kulkee nyt sulavasti

Toivotan henkilöstölle ja
kumppaneillemme rauhallista
joulun aikaa ja menestyksekästä
vuotta 2021,

Toni Brigatti
Toimitusjohtaja
Puh. 044 321 1469
toni.brigatti@logistikas.fi
Twitter: @TBrigatti

Toimitus ja ulkoasu:
Viestintäosakeyhtiö Bonde
Kuvat:
Elmeri Elo
Veikko Kähkönen
Sanna Peräntie
Timo Porthan
Marko Östman
Taitto:
Mikko Ollikainen
Paino:
Sata-Seri Oy

PRYKÄLT!

”

Merel kolmat viikko me sohlatti, Jumal tietä ja Kapten
misä. Sumu oll, meri stormas
ja pakkas pääl ja henk tais ol tiku
nokas ja täkk last men, mut ny ole
me jällen dääl yhdes Londonin tokas.” Näin kirjoittaa nuori jungmanni merimatkastaan Raumalta
Lontooseen Tauno Koskelan murrerunossa.
23 vuotta täyttäneen Logistikas-yrityksen elon taipaleella on
myös ollut kuvatun kaltaisia vaiheita. Välillä sumu on haitannut kulkemista ja ympärillä riehuva myrskykin on heitellyt laivaa oikein
kunnolla. Kokeneen kapteenin komennossa ja kylmäpäisen, rutinoituneen miehistön ohjauksessa
määränpää on aina silti löytynyt,
vaikka joukon nuorimpia varmasti on joskus pelottanut muutosten
tahti ympärillä. Vertaus purjelai-

van kulkuun ei mielestäni ole huono, kun kuvataan logistiikkayrityksen matkaa. Liikkuakseen laiva tarvitsee tuulta purjeisiin. Purjeiden
kulloisellakin määrällä nopeutta voidaan säädellä. Tuulen suunta
ja voimakkuus voivat nopeastikin
muuttua ja siihen täytyy miehistön ja päällystön olla alati valmiina ja sen tiedon ja taidon sekä kokemuksen avulla oikea kurssi on
mahdollista säilyttää kovassakin
kelissä. Näin myös palveluyrityksen elämässä, missä lasti ei ole yrityksen omaisuutta vaan on ainoastaan meri, laiva ja sen miehistö.
Laivan varustamoja on luonnollisesti myös monenlaisia, eri
kokoisia ja erilaisiin tehtäviin erikoistuneita. Itse olen 58-vuotiaana merenkulkijana huomannut, että Logistikas-laiva kykenisi suoriutumaan jatkossa vieläkin

ja hyvällä nopeudella. Ihaillaan sitä pieni hetki kun se nyt juuri ottaa uutta lastia ...dääl yhdes Londonin tokas.

Ari Salmi
Hallituksen puheenjohtaja
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koina voidaan työskennellä myös
kolmessa vuorossa ja tällöin meillä on keikkatyöntekijöitä. Työntekijämme ovat moniosaajia, eli
esimerkiksi varastopuolen henkilöstö kykenee työskentelemään
tarpeen mukaan pakkaamossa ja
toisinpäin.

TOIMIPAIKKA: JYVÄSKYLÄ

Päivittäistä syöttöä
suoraan Valtran
linjastolle

Tilat kasvavat tarpeiden mukaan
– moniosaajat mukana kehityksessä
Logistikas Oy:n Jyväskylän yksikön toiminta on kasvanut vajaassa kymmenessä
vuodessa vauhdilla, mutta harkituin askelin. Kasvun myötä tiloja on laajennettu ja
henkilöstö on kehittynyt moniosaajiksi. Kehitystyötä tehdään päivittäin.

J

yväskylän yksikön päällikkö
Toni Kettunen katselee tyytyväisenä pakkaamon työn tohinaa. Hän kertoo, että kasvaneisiin tarpeisiin on vastattu muun
muassa hankkimalla lisäneliöitä ja
huolehtimalla ammattilaisten monipuolisesta osaamisesta.
– Vuosi sitten otimme noin
1000 ja tänä vuonna 300 neliötä lisätilaa naapurissa sijaitsevan entisen vaneritehtaan tiloista. Saamme varastoitua sinne isoa

tavaraa ja vapautettua sitä kautta lattiatilaa omista tiloistamme,
jonne saamme nyt lisää hyllyjä ja
hyödynnettyä tilaa ylöspäin, Kettunen kertoo.
Logistikas Oy:n Jyväskylän toiminta käynnistyi vuonna 2011.
Jatkuvasti kasvaviin tarpeisiin on
vastattu kasvattamalla tilaa tasaiseen tahtiin.
– Viime vuosina olemme saaneet paljon lisätilaa, tällä hetkellä puhutaan reilusta 20 000 neli-

östä. Näistä lämmintä varastoa
on noin 9000 neliötä. Katoksien
alla ja kylmissä tiloissa on vajaa
4000 neliötä ja Best Hallissa toiset 4000 neliötä.
Pakkaamossa, varastossa, vastaanotossa ja toimistossa työskentelee yhteensä keskimäärin
noin 35 logistiikan ammattilaista. Eri projektit nostavat lukemaa
tarpeiden mukaan.
– Pakkaamossa tehdään töitä
kahdessa vuorossa. Kiireisinä ai-

LOGISTIIKAN ASIANTUNTIJA: ELLA LAITINEN

Jatkuvaa toiminnan ja itsensä kehittämistä

J

yväskylän Säynätsalossa sijaitsevan Logistikas Oy:n
toimipisteen pakkaamossa
käy kiivas kuhina. Tavara liikkuu taitavissa käsissä. Yksi työntouhussa olevista ammattilaisista on Ella Laitinen, joka on
työskennellyt pakkaajana huhtikuusta 2017 lähtien.
– Kuulin täällä työskentelevältä tuttavaltani, että pakkaamolla tarvittaisiin kiireapulaista. Hän
kertoi työstä ja siitä, kuinka hyvä tekemisen meininki täällä on.
Kiinnostuin heti tästä mahdollisuudesta, Laitinen muistelee.
– Alun alkaen tulin kahdeksi
viikoksi auttamaan ja purkamaan
kiirettä. Jäin sille tielle, sillä työ oli
ja on edelleen erittäin mielenkiintoista. Täällä on kiva tehdä töitä

hyvässä porukassa.
Laitinen teki todellisen ammatinvaihdoksen, sillä hän on
koulutukseltaan maalari. Nykyisen työn monipuolisuus on yksi asia, mikä tekee arjesta enemmän kuin mielekästä.
– Pakkaamme meille saapuvaa
tavaraa, joka jatkaa täältä matkaansa joko Suolahden toimipisteeseen tai jää vaihtoehtoisesti
tänne meidän hyllyihimme odottamaan maailmalle lähtöä. Toisinaan olen myös auttamassa lähettämön poikia, eli pyörittelen trukkia ja keräilen tavaraa hyllyistä.
Laitinen kertoo pakkaajan
työn vaativan muun muassa hyvää fyysistä kuntoa, oma-aloitteisuutta ja omatoimisuutta sekä tiimityöskentelytaitoja.

– Logistikas on joustava, laatuun panostava ja ammattitaitoinen yhteistyökumppani. Kehitämme omaa tekemistämme
jatkuvasti, jotta voimme tarjota asiakkaillemme juuri heidän
tarpeisiinsa parhaiten soveltuvia ratkaisuja.
Tiedonhalu ja jatkuva uuden
oppimisen tarve vievät logistiikan asiantuntijan omaa osaamista eteenpäin.
– Haluan tietää alasta mahdollisimman paljon, sillä sitä kautta pystyn laajentamaan
omaa osaamistani. Logistiikka-ala on laajakokonaisuus, joten opittavaa riittää joka päivälle. Kokeneilta kollegoilta saa aina
tietoa ja apua jos sitä tarvitsee,
Laitinen hymyilee.

Logistikas on toiminut vuodesta 2011 Äänekoskella sijaitsevan
Valtran Suolahden traktoritehtaan varastopartnerina. Yhteistyö kasvoi merkittävästi vuonna
2017, jolloin havaittiin tarve syöttää komponentteja tuotantolinjalle
nopeammin. Tällöin Logistikas ja
Valtra perustivat tuotantoa palvelevan varaston Suolahden tehtaan
välittömään läheisyyteen.
Varaosien esipakkaustoimintojen myötä Logistikas on tärkeä osa
Valtran toimitusketjua. Jyväskylän
Säynätsalossa sijaitsevassa yksikössä vastaanotetaan tavarat, jonka jälkeen ne tarkistetaan, tuloutetaan ja hyllytetään.
– Me esipakkaamme kaikki
joko heiltä tai toimittajilta tulevat tavarat. Kaikki tämä tehdään
heidän määrittelemällään tavalla niin, että tuotteet ovat samannäköisiä ympäri Eurooppaa ja siten valmiina myyntiin, Kettunen
taustoittaa.
– Lisäksi huolehdimme tuotteiden varastoinnin sekä toimitamme
ne loppuasiakkaille tai myymälöihin kotimaassa ja ulkomailla. Tietyt ulkomaan toimitukset hoidamme suoraan täältä, tietyt menevät
heidän kauttaan Suolahdesta.
Tuotantoon menevät komponentit keräillään varastosta Valtran kokoonpanojärjestyksessä ja
toimitetaan tuotantolinjalle. Toi-
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mintaa ohjataan Logistikas Oy:n
tietojärjestelmän avulla ja online-raportointi asiakkaan suuntaan on päivittäistä.
– Isoin osuus on vanteiden,
renkaiden ja etuakselien toimituksissa. Valtra valmistaa päivässä 37
traktoria, ja me syötämme nämä
tuotteet suoraan heidän linjastolleen. Kyse on siis päivittäisestä tavaraliikenteestä.

Valtteina joustavuus ja
ketteryys
Kettunen nostaa johtamansa yksikön toiminnan vahvuuksiksi joustavuuden ja ketteryyden sekä tavoitettavuuden.
– Me pystymme palvelemaan
asiakkaamme nopeasti muuttuvissa tarpeissa hyvinkin joustavasti ja
ketterästi. Meillä on Jyväskylässä
verrattain pieni organisaatio, mikä omalta osaltaan helpottaa sitä,
että pystymme nopeisiin muutoksiin, Kettunen kiittelee.
– Tavoitettavuudella on iso
merkitys, ja asiakkaat saavatkin
aina jonkun meistä kiinni. Työnjohtomme on käytännössä aina tavoitettavissa. Reagoimme asioihin
nopeasti, ja siitä on tullut asiakkailta monesti kiitosta.
Päivittäin operatiivista työtä tekevä henkilöstö pääsee vaikuttamaan omaan työhönsä ja kehittämään toimintoja.
– Mielestäni on ensisijaisen
tärkeää, että päällikkö- ja työnjohtotasolla kuunnellaan työntekijöitä. Meillä jokaisella on mahdollisuus tuoda ideoitaan esiin ja
osallistua sitä kautta päivittäisen
toiminnan eteenpäin viemiseen,
Kettunen painottaa.
– Meillä on aivan loistavia
työntekijöitä, joiden kanssa on
mukava hoitaa asioita. Jokaisen
panos on todella tärkeä.
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AJANKOHTAISTA

Sama tekemisen tarmo ja riemu
jatkuvat toiminnassa, mutta nyt entistä
isommalla varmuudella, Sievi Capitalin
toimitusjohtaja Päivi Marttila sanoo.

Leveämmillä hartioilla kehitystä,
kasvua ja varmuutta
Sievi Capital Oyj on 29.10.2020 allekirjoitetulla kaupalla sopinut ostavansa enemmistön Logistikas Oy:n ja Logistikas
Hankinta Oy:n osakekannoista. Ostetut yhtiöt muodostavat jatkossa uuden perustettavan konsernin. Kaupan toteutuminen
edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää ja kauppa arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2020 loppuun mennessä.

P

ääomasijoitusyhtiö Sievi
Capital ostaa 70% Logistikas-yhtiöiden osakekannoista.
Aiemmat omistajat, eli Ari Salmen

sataprosenttisesti omistama Olderman Oy ja Toni Brigatin sataprosenttisesti omistama Werstas Works
Oy jäävät yhteensä 30 % osuudella

vähemmistöosakkaiksi perustettavaan konserniin. Jyrki Lehti sen sijaan irtautuu omistuksesta.
– Logistikas on sellaisessa kas-

vuvaiheessa, jossa leveämmät hartiat tuovat hyvät mahdollisuudet
kiihdyttää kasvuamme entisestään sekä laajentaa toimintaa uu-

sille paikkakunnille ja palveluihin.
Uskon, että Logistikas saa Sievistä
näköisensä yrittäjähenkisen pääomistajan. Logistikas-yhtiöiden ke-

KUVA: TIMO PORTHAN
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Logistikas Oy ja Logistikas
Hankinta Oy ovat molemmat
hienoja yhtiöitä, joilla on
hyvät asiakkaat ja hyvä johto.

hityksessä otetaan nyt mielenkiintoinen tulevaisuuden kasvuloikka,
Logistikas-yhtiöiden toimitusjohtaja Toni Brigatti sanoo.
Yrityskaupalla ei ole henkilöstövaikutuksia Logistikas-yhtiöissä. Nykyisistä avainhenkilöistä hallituksen puheenjohtaja Ari
Salmi jatkaa hallituksessa ja Toni
Brigatti toimitusjohtajana. Yhtiön
pääkonttori pysyy Raumalla ja nimi sekä logo säilyvät ennallaan.
– Logistiikka-ala on erittäin
mielenkiintoinen ja on hienoa
päästä mukaan toteuttamaan yhtiöiden seuraavaa kasvuvaihetta
yhdessä nykyisten pääosakkaiden
kanssa. Uskon, että Sievi Capitalin osaaminen ja tarjoamat resurssit auttavat meitä yhdessä onnistumaan merkittävässä kasvussa ja
kehityksessä tulevien vuosien aikana, Sievi Capitalin toimitusjohtaja Päivi Marttila painottaa.

Aito halu kehittää
pitkäjänteisesti
Sievi Capital on pörssilistattu
(Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee pitkäjänteisiä
sijoituksia pieniin ja keskisuuriin
suomalaisiin yrityksiin.
– Haluamme sijoittaa kannattaviin, kassavirtapositiivisiin
pk-yrityksiin, joissa näemme kasvupotentiaalia myös sijoitushetken jälkeen. Liikevaihdoltaan nämä yritykset ovat 15 miljoonasta
aina 200 miljoonaan euroon asti,
Marttila kertoo.
– Sijoitamme tyypillisesti 5-15
miljoonaa euroa ja tavoittelemme
aina enemmistöomistajuutta. Tällöin voimme aidosti kehittää ja inventoida uutta strategiaa yhdessä
yrittäjien kanssa.
Sievi Capital on kohdeyritysten
johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka pitkäaikaisena ja aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua ja arvojen rakentamista. Yhtiö edustaa taustaltaan
suomalaista perheyrittäjyyttä.
– Sijoitamme aina omasta taseesta, mikä mahdollistaa sen, että voimme pitää sijoituksen joko
muutaman vuoden tai kymmenen
vuotta. Riippuen aina siitä, miten
yritys onnistuu, kuinka yritys ja
markkinat kehittyvät, ja mitä taloudessa tapahtuu.

– Voimme aidosti mennä yrityksen ehdoilla. Puhummekin
kaikissa sijoituksissamme yhdessä yrittämisestä. Olemme yrittäjälähtöinen kumppani sen sijaan, että näkisimme pääomasijoittamista
rahoitusinstrumenttina.
Sievi Capitalissa katsotaan
kaikkia toimialoja avoimin silmin.
Yhteisillä arvoilla on iso merkitys.
– Pitkäaikaisena omistajana
emme ole kovinkaan kiinnostuneita syklisistä toimialoista, jotka
toimivat tietyssä hetkessä ja hetkittäisissä nousuissa. On tärkeää,
että toimimme meidän vastuullisuusperiaatteidemme mukaisesti.
Sijoituskohteiden valinnassa tämä
tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että
yrityksen on toimittava eettisesti
puhtaasti, eli yrittäjien ja yrityksen
taustat tulee olla kunnossa.
– Olemme julkinen yhtiö ja haluamme olla läpinäkyvä. Kerromme kvartaaleittain, miten yrityksemme kehittyvät ja menestyvät.
Tämä tuo tietyt kriteerit sijoitusyhtiön valinnalle.

Orgaanista ja
epäorgaanista kasvua
Sievi Capitalin mukaantulo mahdollistaa Logistikas-yhtiöiden
vahvemman kasvun ja liiketoiminnan kehittämisen yhä suuremman markkina-aseman saamiseksi kasvavalla logistiikka-alalla.
– Logistikas Oy ja Logistikas
Hankinta Oy ovat molemmat hienoja yhtiöitä, joilla on hyvät asiakkaat ja hyvä johto. Suomalaisten
yritysten osalta ulkoisten logistiikkapalveluiden hyödyntäminen on
vielä verrattain matalaa. Näemme
hyvät mahdollisuudet sekä orgaaniselle että epäorgaaniselle kasvulle, Marttila sanoo.
Yrityskauppa odottaa kilpailuviranomaisten hyväksyntää, jonka
odotetaan saavan sinettinsä vuoden 2020 loppuun mennessä. Siitä
eteenpäin tapahtuvat askeleet on
suunniteltu jo tarkoin.
– Heti ensimmäisenä päivänä
lähdemme muokkaamaan yhtiön
hallitusta. Tämä on tyypillisesti ensimmäinen asia, jotta saamme mukaan oikeat osaajat. Toki
hallituksen kokoonpano ei vielä
siinä vaiheessa välttämättä asetu aivan lopulliseen muotoon-

Logistikas-yhtiöiden toimitusjohtaja Toni Brigatti ja Sievi Capitalin sijoitusjohtaja
Paavo Pakkanen sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa 29.10.2020.

sa, mutta se lähtee rakentumaan
harkituin askelin.
Kuten mainittua, jatkaa toimiva johto uuden perustettavan konsernin toiminnassa, eli esimerkiksi Toni Brigatti toimii vastaisuudessakin toimitusjohtajana.
– Lähdemme varmistamaan
sitä, että johto on resursoitu oikein. Yrittäjävetoisissa yrityksissä
on usein puutteita tietyissä resursoinneissa. Tavoitteena on siis varmistaa, että tämänkaltaiset puutteet eivät tule missään kohtaa kasvun esteeksi.
Yksi iso muutos tulee näkymään heti alussa myös raportoinnissa.
– Talousraportointi ja muu raportointi yleensäkin tullaan toteuttamaan samalla kuukausittaisella mallilla kuin kaikkien kohdeyhtiöidemme raportoinnit.
Samalla tavalla toteutamme myös
yhtiön budjetoinnit ja ennustukset
tulevien kuukausien osalta, Marttila taustoittaa.
– Rahoitusjärjestelyt on toinen
asia, jonka osalta teemme kohdeyhtiöiden kanssa paljon töitä. Tässä tapauksessa rahoitusjärjestelyt on uusittu yrityskaupan myötä,
mutta jatkossa olemme vahvasti
mukana ja ohjaamme keskustelua
pankkien kanssa, kun mietitään
esimerkiksi kasvurahoitusta.
Kolmantena tärkeänä asiana
Marttila nostaa esiin epäorgaaniset kasvuaskeleet, joista pk-yrittäjällä on harvoin kokemusta. Tähän tulee tärkeä tuki, josta Sievi
Capital ei luonnollisestikaan laskuta mitään kohdeyhtiöiltään.
– Näissä tapauksissa olemme
monesti niin sanotusti ajajan paikalla. Toimiva johto on mukana ja
asioita käydään hallituksessa yhdessä läpi, mutta kun tehdään päätös jonkin asian eteenpäin viemi-

sestä, on meiltä ihmiset toimitusjohtajan tukena neuvottelemassa,
suunnittelemassa, laskemassa ja
viemässä prosessia eteenpäin.

Tahdon tila välittyy
Orgaaninen ja epäorgaaninen kasvu ovat molemmat tärkeitä kehityskohteita, joita Marttilan mukaan lähdetään viemään eteenpäin
välittömästi, kun yrityskaupalle
saadaan lopullinen sinetti.
– Näemme markkinan attraktiivisena kumpaankin suuntaan.
Tuemme yhtiön johtoa näiden kehitysaskeleiden toteuttamisessa,
Marttila painottaa.
Logistiikka-alan osaaja tuo
Sievin portfolioon uuden toimialan. Tämä saattaa tuoda jollakin
tasolla synergiaetua pääomasijoitusyhtiön kohdeyhtiöiden välille,
vaikka se ei itse tarkoitus olekaan.
– Lähtökohtaisesti emme ajattele niin, että ostamme yrityksiä,
jotka voisivat myydä tai ostaa palvelujaan muille konsernimme yhtiöille. Se ei kuitenkaan ole kiellettyä, vaan ihan suotavaa. Kaikki
yhtiöt toimivat kuitenkin markkinalähtöisesti ja niille ehdoilla, joilla markkinat toimivat.
– Esittelemme mielellämme
uuden Logistikas-konsernin palveluita kaikille kohdeyhtiöillemme. Meillä on esimerkiksi tuotannollisia yhtiöitä, jotka voisivat
mahdollisesti käyttää näitä palveluita. Ja yksi mahdollisuus on
sparrata sisälogistiikan toiminnoissa toisia yrityksiä.
Yrityskauppa ei juurikaan näy
Logistikas-yhtiöiden henkilöstön
arjessa.
– Pitkällä tähtäimellä se voi näkyä siinä, että pääomasijoittajan
kellotaajuus on eri kuin muilla.
Toisin sanoen me haluamme tehdä samat asiat parissa vuodessa,

Sievi Capital
lyhyesti
• Suomalainen julkisesti noteerattu pääomasijoitusyhtiö
• Itsenäiseksi yhtiöksi 2012
• Osake julkisesti noteerattu:
Nasdaq Helsinki (kaupankäyntitunnus SIEVI)
• Strategian keskiössä omistaja-arvon luominen ja pääomasijoitukset listaamattomiin pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin
yrityksiin
• Kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka
aktiivisena omistajana tukee yritysten kasvua, tuloksellisuutta ja
arvon rakentamista
• Tavoitteena olla yrittäjien ja potentiaalisten kohdeyhtiöiden
muiden avainhenkilöiden halutuin kumppani merkittävän kasvuloikan toteuttamiseksi ja yritysarvon kasvattamiseksi

mihin joku toinen käyttäisi viisi
vuotta. Tämä voi näkyä jonkinlaisena muutoksena, mutta muuten
arki pysyy johtoa myöten tuttuna.
– Tahdon tila, eli se, että yhtiöllä on nyt halu kasvaa oikeasti ja resurssit siihen ovat kunnossa, välittyy varmasti johdon kautta muulle henkilöstölle. Uskon
vahvasti, että sama tekemisen tarmo ja riemu jatkuvat toiminnassa,
mutta nyt entistä isommalla varmuudella, Marttila painottaa.
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JOHTAMISESTA: HANNU LINTU

Orkesterimaailman
taktikko ja strategi
Maailmankuulu suomalainen kapellimestari Hannu Lintu tietää, mitä huippuammattilaisten johtaminen
täydellisen kokonaisuuden luomiseksi vaatii. Kulttuuristen erojen ja eritasoisten kokemusten yhteensovittaminen
tehdään taidolla ja tietämyksellä – kapellimestarin on oltava samaan aikaan taktikko ja strategi.

Logis t ik as S anom at

n:o 2 - 2020

7

Tässä työssä on
hallittava psykologia,
eli se miten käsittelen
erilaisia ihmisiä
harjoitustilanteessa.

I

ntohimo ohjaa alasta riippumatta monen menestyneen ammattilaisen tarinaa. Huipulle ei
nousta sattumalta, vaan kova työ
ja rakkaus omaan tekemiseen yhdistettynä lahjakkuuteen muodostavat vahvan kokonaisuuden. Radion Sinfoniaorkesterin (RSO)
ylikapellimestari Hannu Lintu on
tästä hyvä esimerkki.
– En tunne ainoatakaan kansainvälistä uraa tekevää kapellimestaria, joka olisi ajautunut tai
päättänyt vanhemmalla iällä ryhtyä kapellimestariksi. Siemen kylvetään jo hyvin varhaisessa vaiheessa, kun soitetaan lapsena
orkestereissa ja rakastutaan ympärillä soiviin ääniin, Lintu sanoo.
Kyseessä on elämäntapa, ei vain
työ. Lintu on yhtä musiikin kanssa
käytännössä 365 päivää vuodessa.
– Tämä on totaalinen ammatti, sillä musiikki pyörii koko ajan
päässäni. Luen partituureja kotona, opiskelen uudestaan kappaleita, joita olen tai en ole aiemmin
tehnyt. Tämän lisäksi on harjoitukset ja esitykset ympäri maailmaa. Keväällä korona venytti
esiintymistauon viiden kuukauden mittaiseksi, ja huomasin, miten iso osa omaa psykofyysistä
olemista työ minulle on.
Kaikki intohimot saavat ensimmäisen kipinän aina jostain. Musiikissa ehkä yhdestä kappaleesta

tai sävelestä. Linnun lapsuudenkoti Raumalla ei ollut musikaalinen.
– Kotona saattoivat soida äänilevyt ja radio, mutta musiikin pariin päädyin kuultuani kaverieni vanhempien sisarusten
soittavan pianoa. Olin 6-vuotias, kun aloin kiinnittämään huomiota ja tarkkailemaan, mitä
tuon soittimen luona tapahtuu.
1970-luvulla R aumallakin
kiersi ovelta toiselle pianokauppias. Linnun vanhemmat päättivät
yllättäen hankkia kyseisen soittimen, vaikka rahat olivat tuohon
aikaan tiukassa.
– He olisivat voineet hankkia
vaikka sohvan tai pöydän, mutta
päätyivät pianoon. Vanhempani
yllättyivät siitä, miten paljon tiesin jo pianon soitosta ja nuoteista. Aloin saada pianonopetusta,
menin Musiikkiopistoon ja musiikkiluokalle sekä liityin Rauman Poikakuoroon.

Energiaa, tahtoa ja
heittäytymistä
Hannu Linnun kohdalla yksi varhaisista muistoista hänen nykyiseen ammattiinsa liittyy suomalaiseen kapellimestari ja säveltäjä Leif Segerstamiin. Lintu oli
12-vuotias, kun hän näki Segerstamin johtavan orkesteria Savonlinnan Oopperajuhlilla.
– Sillä hetkellä tajusin, ettei ko-

konaisuus etene mihinkään ilman
kapellimestarin energiaa, tahtoa ja
heittäytymistä. Tällaiset kokemukset kasvavat vähitellen alitajunnassa, ne kumuloituvat ja muuttuvat järjestelmälliseksi toiminnaksi,
jonka jälkeen ryhdytään opiskelemaan kapellimestariksi.
– Halusin tehdä laaja-alaisesti musiikkia, mutta en vielä tuossa
iässä osannut ajatella kapellimestarin työtä ammattina. Lauloin,
soitin pianoa ja selloa, ja halusin
oppia musiikista niin paljon kuin
mahdollista.
Tuota oppia hän sai myöhemmin ensin Turun konservatoriassa ja sen jälkeen Sibelius Akatemiassa. Orkesterinjohtoa Lintu opiskeli Atso Almilan johdolla,
kunnes siirtyi kapellimestariluokalle tunnettujen professorien
Jorma Panulan ja Eri Klasin sekä vierailevana opettajana toimineen Ilja Musinin oppiin.
– Usein sanotaan, ettei orkesterinjohtamista voi opettaa. Tämä pitää ja ei pidä paikkansa. Totta tämä on siinä mielessä, että jos
ei ole tahtoa, karismaa ja sellaista
ominaisuutta, että saat asioita aikaan ja osaat antaa niiden tapahtua, ei sitä voi opettaa. Mikäli nämä ominaisuudet löytyvät, voidaan opettaa teknisiä asioita ja
fokusoimaan lahjakkuus oikealla
tavalla. Jokaisella edellä mainitul-

la opettajalla oli oma erilainen tapansa opettaa ja jokaiselta sain jotain omaan taiteeseeni.

Mestarit tukevat
kisällejä

Kuka?

Saadut opit ovat tärkeässä asemassa, mutta loppujen lopuksi jokainen taiteilija tekee itse omat ratkaisunsa. Kapellimestari on johtaja, joka luo, ohjaa ja vastaa
kokonaisuudesta.
– Tässä työssä on hallittava
psykologia, eli se miten käsittelen erilaisia ihmisiä harjoitustilanteessa. Tehtäväni on saada muusikoista, soitettavasta musiikista ja
itsestäni esiin se paras kuva. Kokonaisuuden muodostamisen oppiminen vie vuosia ja se vaatii sen,
että saa johtaa ylikapellimestarina
omia orkestereita, Lintu painottaa.
– Kiinteiden suhteiden muodostaminen orkestereiden kanssa opettaa monia asioita myös orkesterin johtamisen ulkopuolelta.
Näitä ovat esimerkiksi ohjelmistosuunnittelu ja ajatus siitä, mikä
on orkesterin tulevaisuus ja nykyhetken tilanne. Tällöin täytyy olla
yhtä aikaa taktikko ja strategi.
Itse työnteko on hyvin konsentroitunutta ja energiaa vaativaa.
– Kapellimestarin on pystyttävä
organisoimaan ajankäyttö harjoitustilanteessa niin, että koko ajan
mennään eteenpäin eikä kukaan

Hannu Lintu
• Radion sinfoniaorkesterin
ylikapellimestari
• Syntynyt Raumalla 1967
• Asuu Helsingissä
• Valitsi vuoden 2020 kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon
saajan esiraadin valitseman
kuuden teoksen joukosta.
30 000 euron arvoisen palkinnon voitti Anni Kytömäki teoksellaan Margarita (Gummerus)
Palkinnot ja ehdokkuudet mm.
• Grammy-ehdokkuus
(Orkesterilevytysten sarja,
2020)
• Ruorimiehet-mitali (2020)
• Emma-palkinto (Klassinen
musiikki, 2018)
• Grammy-ehdokkuus (Parhaan
klassisen musiikin kokoelman
sarja, 2019)
• Gramophone-musiikkijulkaisun
äänitepalkinto (2018)
• Suomi-palkinto (2017)
• Emma-palkinto (Vuoden
klassinen albumi, 2015)
• Pro Finlandia -mitali (2015).
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turhaudu. Konserttitilanteessa hänen on oltava inspiroiva ja kyettävä viemään kokonaisuus musiikillisesti vielä astetta korkeammalle
tasolle. Musiikillisen ihmeen on tapahduttava konsertissa.
Muusikoiden ikähaarukka on
usein iso, sillä nuorin saattaa olla 18-vuotias ja vanhin 70-vuotias. Eritasoiset kokemusasteet tukevat toisiaan.
– Orkesterien rakenne perustuu mestari ja kisälli -rakenteeseen. Kokeneemmat muusikot tukevat nuorempia. Meillä ei ole esimerkiksi yritysmaailmasta tuttuja
palautekeskusteluita, mutta muusikot saattavat käydä näitä asioita
keskenään läpi.
– Myös mahdolliset omat keskinäiset haasteensa orkesteri käy
pääsääntöisesti läpi sisäisesti. Kapellimestarin ja muusikon välisiä
keskusteluita ei käydä samalla tavalla kuin vaikkapa urheilumaailmassa valmentajan ja urheilijan
välillä, mutta sellaisiinkin tilanteisiin on oltava valmius.

Orkestereilla oma
identiteettinsä
Lintu on johtanut urallaan monia
huippuammattilaisista koostuvia orkestereita ympäri maailman.
Kotimaassa hän on aikaisemmin
työskennellyt Turun Kaupunginorkesterin ja Tampere Filharmonian taiteellisena johtajana.
– Kaikki orkesterit, joita olen
urallani johtanut, ovat olleet hyvin erilaisia ja jokaisessa on ollut
luonnollisesti myös erilaisia ongelmia ratkaistavana. Urani alussa en ollut kovin hyvä ratkaisemaan ongelmia, vaan olin itsepäinen, kärsimätön ja löin päätäni
seinään. Kokemuksen ja iän myötä olen oppinut, että asiat vaativat
aina oman aikansa, Lintu kertoo.
– Jokaisella orkesterilla on oma
vahva identiteettinsä, jota voi olla vaikea muuttaa. Kapellimestari
voi konserttikohtaisesti säätää yksityiskohtia ja pidemmällä tähtäimellä saada orkesterin soittamaan paremmin. Vie oman aikansa oppia,
että orkestereiden kuuluu antaa olla
luonteeltaan sellaisia, kuin ne ovat.
Tänä vuonna Lintu on johtanut ulkomailla mm. Chicagon ja
Bostonin Sinfoniaorkestereita, Pariisin Orkesteria ja Lontoon Filharmonikkoja.
– Vierailevana kapellimestarina on usein kahdesta kolmeen
päivään aikaa harjoittaa ohjelma valmiiksi. Usein ensimmäisissä harjoituksissa muusikot soittamalla ehdottavat erilaisia vaihtoehtoja, miten he haluaisivat
teoksen sillä kertaa tehdä, Lintu
taustoittaa.
– Kapellimestarin tehtävä on
kaikesta tästä ehdotusten vuosta yhdistellä ajatuksia omiin näkemyksiinsä ja seuloa se, mikä on
toimivinta. Näin saadaan aikaan

kokonaisuus, josta kuulija aistii
ehjän ja harkitun esityksen.

Kulttuuritietämystä ja
ihmissuhdetaitoja
Erilaisista kulttuuriympäristöistä tulevien ammattitaiteilijoiden kanssa työskentely vaatii laaja-alaista ymmärrystä ja vahvoja
ihmissuhdetaitoja. Lähes kaikkialla – myös Suomessa – työskentelykieli on englanti.
– Japanissa ollaan erilaisia kuin
Amerikassa ja Ranskassa erilaisia kuin Englannissa. Sosiaalisen
kanssakäymisen tavat, huumorintajut ja harjoittamiseen liittyvä ihmisten välinen kemia vaihtelevat. Näin ollen kapellimestarin on
tärkeää tuntea kulttuureita, mutta ensisijaisen tärkeää on olla aina
oma itsensä, Lintu painottaa.
Hän on työskennellyt nykyisessä toimessaan RSO:n ylikapellimestarina syksystä 2013 lähtien. Työ jatkuu aina ensi vuoden
kesäkuuhun asti, jonka jälkeen
Lintu siirtyy tammikuussa 2022
Kansallisoopperan ja -baletin ylikapellimestariksi.
– Ooppera on ollut minulle alusta lähtien hyvin tärkeää ja
olen kokenut sitä kautta koko alan
erittäin inspiroivaksi. Olen päässyt vuosien varrella tekemään
oopperaa, mutta se on ollut verrattain vähäistä, vaikka se on ollut
aina iso osa identiteettiäni. Tavallaan minulla on olo, että aloitan
uuden uran, mutta teen sen entuudestaan tutussa ympäristössä.
Vuonna 2015 Lintu sai Pro
Finlandia -mitalin ja lokakuussa
2017 Suomi-palkinnon. Synnyinkaupunki Rauma myönsi hänelle
elokuussa 2020 Ruorimiehet-mitalin. Lisäksi Linnun johtamat levytykset ovat voittaneet useita
kansainvälisiä palkintoja, muun
muassa arvostetun Gramophone-palkinnon vuonna 2018.
Parhaillaan Lintu ja RSO ovat
toista vuotta peräkkäin ehdolla yhdysvaltalaisen Grammy-musiikkipalkinnon saajaksi. Vuosi sitten ehdokkuus tuli parhaan
klassisen musiikin kokoelman
sarjassa, tänä vuonna he ovat mukana Lutoslawski-levyllään orkesterilevytysten sarjassa.
– Aktiivisesti esiintyvä ja esillä
oleva taiteilija saa enimmäkseen
kovaakin kritiikkiä, joten totta kai
tunnustuksilla on minulle merkitystä. Kaikki selkeästi vilpitön kiitos ilahduttaa ja antaa energiaa.
Musiikin maailma on niin laaja, että uuden oppimista riittää tulevaisuudessakin, mutta voiko kapellimestari olla koskaan valmis?
– Ei voi, sillä jo ihan työn käytännön kannalta opittavien asioiden määrä on loputon. Ja vaikka
olisi oppinut jotain, voi sitä opittuakin kehittää. Tutuistakin teoksista voi löytää aina jotain uutta,
Lintu sanoo.
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Kapellimestarin tehtävä on kaikesta tästä
ehdotusten vuosta yhdistellä ajatuksia
omiin näkemyksiinsä ja seuloa se, mikä on
toimivinta.
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Avoimuus ja laatu ovat
luottamuksen kivijalkoja
Logistikas Oy nimitti 1.10.2020 alkaen myyntipäälliköksi Markus Viitasen ja Rauman telakan yksikön päälliköksi
Valtteri Virtasen. Yhtiön sisäiset tehtäväsiirrot vahvistavat ja vievät eteenpäin molempien osastojen toimintaa.

V

uodesta 2018 lähtien Logistikas Oy:n Rauman telakan
yksikön päällikkönä työskennellyt Markus Viitanen palasi
lokakuun alussa tuttuun työnkuvaan myyntipäälliköksi. Samaan
aikaan telakan yksikön päällikkönä aloitti Valtteri Virtanen.
– Logistikas haluaa panostaa
myyntiin vahvistamalla tämän
puolen organisaatiota. Niin ikään
toimintamme telakalla kasvaa koko ajan, mikä vaatii entistäkin
vahvempaa panostusta kehitystyöhön. Tällä ratkaisulla kykenemme
panostamaan molempiin toimintoihin, Viitanen kertoo.
Hän työskenteli aiemmin Logistikas Oy:n myyntipäällikkönä tammikuusta 2017 kesään 2018. Tuolloin yhtiössä ryhdyttiin kasvattamaan telakan yksikön toimintaa
ja se eriytettiin muista yksiköistä.
Samalla Viitanen otti vetovastuun
päivittäisestä toiminnasta.
– Viimeisen kahden vuoden
aikana toiminta telakalla ja siihen
liittyvät haaratoiminnot ovat kas-

vaneet samaan tahtiin volyymien
kasvun kanssa. Tällä hetkellä telakalla on käynnissä kaksi isoa
laivaprojektia, joiden myötä myös
meillä on vastuullamme iso palvelukokonaisuus.
Paluu tuttuun myyntipäällikön
tehtävään oli Viitaselle mieleen.
– Minulla on hyvät odotukset tulevaa ajatellen. Olemme selkeyttäneet palvelukonseptejamme.
Haluamme panostaa entistäkin
paremmin olemassa olevien asiakkaiden palvelukokemuksiin ja
-kokonaisuuksiin sekä luonnollisesti myös uusasiakashankintaan.
Työnkuvan muutoksesta on
ehtinyt vierähtää nyt parisen
kuukautta. Myynnin ja palvelukonseptien kehitystyö on lähtenyt
hyvin liikkeelle.
– Pysyvyyden kasvattaminen
nykyisten asiakkaiden ajatusten ja
kokemusten pohjalta on tärkeässä roolissa. Palvelukokemuksista
huolehtiminen ja niiden parantaminen vaativat jatkuvaa kehitystyötä ja keskinäistä keskustelua.

Tärkeä rooli asiakkaan
arjessa
Aktiivinen yhteydenpito on yksi
tärkeä osa myyntipäällikön työtä.
Asiakaskumppanuudet saavat alkusysäyksen toisinaan logistiikan,
toisinaan hankinnan kärjellä. Puhutaan myös siis tiiviistä talon sisäisestä kanssakäymisestä.
– Uusasiakashankinnan osalta on aktiivista liikehdintää. Töitä
tehdään monella sektorilla yhteistyössä Logistikas Hankinta Oy:n
liiketoimintajohtaja Mikko Jaskarin kanssa, sillä useissa tapauksissa keskustellaan sekä logistiikasta
että hankinnasta, Viitanen sanoo.
Toimivien henkilösuhteiden
tärkeys korostuu Viitasen arjessa.
Luottamus rakentuu muun muassa laadun varaan.
– Logistiikkapalvelut ovat vaikuttavia tekijöitä asiakkaidemme toiminnallisuuksissa. Kun niitä lähdetään ulkoistamaan, me
olemme yksi tärkeä osa heidän
palvelukokonaisuuttaan. Tällöin
tulee olla vahva luottamus siihen,

Logistikas haluaa
panostaa myyntiin
vahvistamalla tämän puolen
organisaatiota.
että me hoidamme oman osuutemme viimeisen päälle hyvin.
Viitanen painottaa luottamuksen perustuvan myös Logistikas
Oy:n läpinäkyvyyteen yhteistyökumppanina.
– Kerromme asiakkaille avoimesti logistiikan ja hankinnan ydinosaamisestamme, mutta myös sen, mikä ei kuulu palvelukonseptiimme. Toisin sanoen
emme tarjoa kaikkea maan ja taivaan väliltä.
– Myös transaktiopohjainen
hinnoittelumallimme perustuu
läpinäkyvyyteen. Tällöin me vas-

taamme kokonaispalvelusta ja
asiakkaan logistiikkakustannukset ovat tiedossa etukäteen ja ne
joustavat volyymien mukaisesti.
Pitkät asiakassuhteet ovat hyvä
esimerkki kokonaisvaltaisesti toimivasta avoimesta yhteistyöstä.
– Meillä on laajalla skaalalla
eri toimialoilta monipuolista kokemusta, jonka myötä kykenemme näyttämään helposti todeksi
sen, miten olemme pystyneet kehittämään ja tehostamaaan asiakkaiden tuotantoputkea esimerkiksi
logististen toimintojen uudelleen
organisoinnilla ja keskittämisillä.
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Heidi Merisola pitää
pyörät pyörimässä
Kuljetusvälitysliiketoiminnan kasvun myötä Logistikas Oy reagoi asiakastarpeisiin vahvistamalla toimintaansa entisestään.
Yhtenä tärkeänä kehitystoimenpiteenä yhtiö nimitti lokakuun alussa kuljetuskoordinaattoriksi Heidi Merisolan.

M

yyn ja välitän kuljetuksia
sekä huolehdin ajojärjestelyistä yhdessä kuljetuspäällikkö Petri Kaurtolan kanssa. Voisi siis sanoa, että yhteistyössä eri tahojen kanssa pidän tietyllä
tapaa autojen pyörät ja sitä kautta asiakkaiden tuotteet liikkeessä,
Merisola kertoo.
Kokenut ammattilainen siirtyi Logistikas Oy:n kuljetuskoordinaattoriksi Kuljetusliike Kalevi
Huhtala Oy:n palveluksesta. Porilaisessa perheyrityksessä vierähti viimeiset 15 vuotta.
– Työskentelin myös siellä ajojärjestelyssä, minkä lisäksi tein
johdon assistentin tehtäviä. Tätä
ennen työskentelin viitisen vuotta

Turun KTK:ssa. Halusin nyt lähteä kehittämään omaa osaamistani ja löytää uutta sisältöä työntekoon, Logistikas tarjosi siihen hienon mahdollisuuden.
Merisola hyppäsi tietyllä tapaa
tuttuun ympäristöön, sillä Kuljetusliike Kalevi Huhtala ja Logistikas ovat tehneet ja tekevät vastaisuudessakin tiivistä yhteistyötä.
– Logistikas tarjoaa kuljetusliikkeitä kokonaisvaltaisempia logistiikan ratkaisuja, joten uuden
oppimista riittää. Tarjoamme esimerkiksi varastoinnit, kuljetukset
ja uudelleen lastaamiset joustavasti ja yksilöllisesti jokaisen asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
Luvialla asuva Merisola on

Logistikas tarjoaa
kuljetusliikkeitä
kokonaisvaltaisempia
logistiikan ratkaisuja, joten
uuden oppimista riittää.
koulutukseltaan YO-datanomi ja
hän on suorittanut myös kuljetusalan johtamisen erikoisammattitutkinnon. Pitkän kokemuksen
kautta opitut taidot ovat tehneet
hänestä rautaisen ammattilaisen.
– Edellisessä työssäni tein töitä kuljetusliikkeen näkökulmas-

ta, joten siitä tietotaidosta ja
osaamisesta on iso apu nykyisessä toimessani. Kun tietää ja ymmärtää tiettyjä perusasioita ja
toiminnallisuuksia, se helpottaa
varmasti monessa vastaantulevassa tilanteessa.
– Osaan esimerkiksi ajatella jo

etukäteen, miten kuljettajien ajoajat menevät ja miten kuljetusketjun rytmitykset toimivat. Tässä
työssä tulee olla asiakaslähtöinen
ja erittäin tarkka aikatauluista.
Asioita täytyy osata ajatella aina
asiakkaan näkökulmasta.
Merisola muistuttaa, että logistiikka-ala kasvaa ja kehittyy koko
ajan. Alan monipuolisuus tekeekin jokaisesta päivästä erilaisen.
– Työnteko on hyvin monimuotoista. Käytännön arjessa mikään päivä ei ole edellisen kanssa samanlainen. Tilanteet ja aikataulut voivat muuttua hyvinkin
nopeasti, joten joustavuus ja kyky
reagoida asioihin on tässä työssä
tärkeässä roolissa.
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Olen pystynyt joustavasti
muokkaamaan työvuoroja
sen mukaan, että olen
päässyt olemaan
joukkueen mukana.

KUVAT: JESSE KALLIOKOSKEN KOTIALBUMI

Valmennusuransa alkutaipaleella oleva Jesse Kalliokoski
on kokeneen Vasko Vujovicin hyvässä opissa.

Futsal on taktinen laji, jossa kenttäalueen pelit jaetaan hyvin tarkoin pieniin palasiin.

Tietotaitoa jaetaan nyt
penkin takaa

Suomen mestari
vaihtoi pelikengät
fläppitauluun
Jesse Kalliokoski valmentaa Futsal-liigassa pelaavaa Kampuksen Dynamoa.
Hän on nähnyt lajin kasvun ensin pelaajana ja nyt penkin takana. Matkan varrelle
mahtuu menestystä ja mahtavia muistoja.

H

enkinen ja fyysinen hyvinvointi peilautuvat kaikkeen
tekemiseen. Harrastuksilla on iso merkitys myös työssä
jaksamisen kannalta. Logistikas
Oy:n Jyväskylän toimipisteessä
varastotyöntekijänä työskentelevän Jesse Kalliokosken sydän sykkii futsalille.
– Minulla on aina ollut vahva intohimo pallopelejä kohtaan.
Futsal on kansainvälisesti iso ja
Suomessa kovaa vauhtia kasvava
laji. Siinä viehättää nopeus ja se,
että päätöksentekokyvyn tulee olla hyvä, Kalliokoski kertoo.

Ensikosketuksensa palloiluun
hän sai jalkapallokentiltä seuratessaan isänsä ja isoveljensä pelaamista. Oman uransa kokkolaislähtöinen Kalliokoski aloitti 5-vuotiaana jalkapallokoulussa.
– Laji kulkee meillä verissä,
sillä käytännössä koko suku aina
isoisästä lähtien on pelannut jalkapalloa. Ikäkausijoukkueemme
menestyi juniorivuosina hyvin.
Voitimme B-nuorissa SM-pronssia. Myöhemmin pelasin miesten
1- ja 2-divisioonassa.
Vaikka kaikki alkoi vihreältä
veralta, on futsal ollut Kalliokos-

ken ykköslaji jo pitkään. Laji on
kasvanut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana pienten porukoiden harrastuksesta valtakunnallisesti seuratuksi lajiksi.
– Vuosituhannen vaihteessa
perustin teini-ikäisenä oman futsal-joukkueen, jolla pelasimme
nuorina jätkinä miesten sarjoissa. Muutamaa vuotta myöhemmin siirryin pelaamaan miesten
futsal-liigaa.
– Jalkapallo on kulkenut koko
ajan mukana, mutta se ei ole motivoinut samalla tavalla. Lajien
teknilliset taidot tukevat toisiaan.

Jalkapallo vei Kalliokosken aikanaan kahden vuoden ajaksi Ruotsin Uumajaan, jossa hän pelasi
maan neljänneksi korkeimmalla
sarjatasolla 2.divisioonassa. Samaan aikaan Kalliokoski harjoitteli futsalia paikallisen pääsarjatason joukkueen mukana. Paluu kotimaahan koitti vuonna 2015, kun
hän suuntasi Jyväskylään.
– Olin valmentajakoulutuksessa, jossa oli myös Kampuksen Dynamon valmentaja. Hän muisti
minut vastustajan paidasta ja ehdotti, että jos lähtisin pelaamaan
Dynamoon. Tiesin, että täällä olisi mahdollisuus voittaa Suomen
mestaruus, joten tartuin tarjoukseen, Kalliokoski muistelee.
Ensimmäisellä kaudella sijoitus oli viides ja toinen kausi päättyi
kakkossijaan, mutta kolmannella
sesongilla tuli vihdoin tuo tavoiteltu SM-kulta. Siinä kohtaa oli hyvä
kääntää uusi sivu urheilu-uralla.
– Suomen mestaruuden ja
Suomen cupin voiton myötä huomasin, ettei minulla ollut pelaajana enää niin suuria tavoitteita. Päätin lopettaa pelaamisen ja
panostaa valmentamiseen. Tällä hetkellä toimin Dynamon kakkosvalmentajana.
Tulevaisuuden tavoitteena on
päävalmentajan rooli. Kiirettä ei
kuitenkaan ole, sillä ensin kartutetaan omaa osaamista.
– Olen saanut pelaajaurani ai-

kana hyvää oppia monilta huippuvalmentajilta. Meillä on Dynamossa yksi Euroopan parhaista valmentajista eli montenegrolainen
Vasko Vujovic, joten olen nyt todella hyvässä opissa. Olen halunnut aina valmentaa ja jakaa eteenpäin sitä tietotaitoa, jota minulle
on kokemuksen kautta kertynyt.

Työnantaja tukee
urheilua
Futsal on antanut 34-vuotiaalle Kalliokoskelle paljon. Mies on
nähnyt maailmaa ja solminut pitkäaikaisia ystävyyssuhteita.
– Vaikka kyse on tiimityöstä,
tulee aina huomioida yksilöt. Jokainen ihminen on erilainen ja sitä pitää kunnioittaa. Tänä päivänä on ymmärretty, että joukkueet
ja työyhteisöt koostuvat yksilöistä, jotka muodostavat yhdessä toimivan kokonaisuuden, Kalliokoski muistuttaa.
– Joukkueurheilusta saa hyvän
opin siihen, miten ryhmässä työskennellään ja miten ihmiset roolitetaan heidän vahvuuksiensa mukaan. Esimerkiksi meillä vastaanotossa minä hoidan hyllytykset ja
toiset ottavat tavarat vastaan.
Kalliokoski kiittelee sitä, miten työnantaja on tukenut hänen
urheiluaan.
– Olen esimerkiksi pystynyt
joustavasti muokkaamaan työvuoroja sen mukaan, että olen päässyt olemaan joukkueen mukana.
Viime vuonna saimme Portugalista tulleen pelaajan puolipäiväiseksi töihin Logistikaksella. Tällä
varmistettiin se, että pelaaja pystyi
siirtymään Dynamoon.

Logistikas Oy:n Golfkilpailu toi hymyt huulille
Keskiviikkona 9.9.2020 miteltiin Rauman Pomppusten viheriöillä Logistikas Oy:n golf-kilpailu. Vaikka pilvipeite peitti päivän
aikana taivasta, oli sidosryhmien kutsuvieraskilpailun tunnelma loistavassa porukassa lämminhenkinen ja hyväntuulinen.

