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LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

1. TOIMINTA-AJATUS

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea maanpuolustusta edistämällä
vahvaa maanpuolustushenkeä, logistiikan kehittämistä,
tutkimustoimintaa ja kanssakäymistä. Yhdistys toimii logistiikka-alalla
työskentelevien ja logistiikan tehtäviin sijoitettujen upseereiden
yhteisenä maanpuolustusjärjestönä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistyksellä on alansa
julkaisutoimintaa. Yhdistys jakaa apurahoja ja stipendejä sekä
järjestää yhteisiä logistiikka-alan kokoontumisia, tutustumismatkoja,
seminaari-, kokous- ja juhlatilaisuuksia, joiden tarkoituksena on tarjota
jäsenistölle mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja verkottumiseen
logistiikan alalla.
Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan yhdistyksen kotisivujen kautta.
(www.logistiikkaupseerit.fi)

Vuoden 2015 teemana on:
”VERKOTTUNUT LOGISTIIKKAJÄRJESTELMÄ”
Logistiikkaupseeri-lehti ja teemaseminaari tukevat vuoden teemaa.
Yhdistyksen keskeisinä toimijoina ovat Puolustusvoiminen
logistiikkalaitos ja sen hallintoyksiköt, Logistiikkakoulu sekä
Maanpuolustuskorkeakoulu. Puolustushaarojen esikuntien ja joukkoosastojen roolia pyritään korostamaan. Valtuuskunnan toiminnalla
tuetaan yhdistystä ja pyritään lisäämään puolustusvoimien logistiikan
ja elinkeinoelämän logistiikan molemmin puolista tuntemusta.
Yhdistyksen toiminnalla pyritään aktivoimaan erityisesti
reserviläisjäseniä ja nuoria huolto- ja logistiikkaupseereita.
Yhdessäolon ja yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi järjestetään
valtakunnallinen huoltotapahtuma (säilytetään perinteinen nimi),
alueellisia tapahtumia ja seminaari- ja esitelmätilaisuuksia. Yhdistys
tukee jäsentensä huollon ja logistiikan tutkimusta sekä opiskelua
jakamalla stipendejä sekä apurahoja.

Logistiikkaupseerit ry:n (LOGU) vuoden 2015 keskeinen tehtävä on
tukea uudistuneen Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän toiminnan
käynnistymistä jakamalla ajankohtaista tietoa tapahtuneista
muutoksista yhdistyksen jäsenistölle. Tiedon jakaminen tapahtuu
yhteistyössä Pääesikunnan logistiikkajohdon kanssa julkaisemalla
uudistukseen liittyviä artikkeleita ja järjestämällä Puolustusvoimien
logistiikkajärjestelmää käsittelevä seminaari.

2. TOIMINTA
Logistiikkaupseerit ry:n kevätkokous järjestetään 9.3.2015 klo 17.30
Pääkaupunkiseudulla valtuuskunnan esittämässä paikassa.
Logistiikkaupseerit ry:n syyskokous järjestetään 2.11.2015
Riihimäellä. Tilaisuuteen liitetään Puolustusvoimien
logistiikkajärjestelmää käsittelevä seminaari teemalla - ”verkottunut
logistiikka”.
Vuoden 2015 Huoltotapahtuma järjestetään Tampereella 5.9.2015,
jossa alueen huoltoupseerit toimivat vastuullisena järjestäjänä.
Tapahtumaan liitetään Turvallisuus- ja puolustusmessuihin
tutustuminen.
Alueellisia yhdistyksen tapahtumia tuetaan vakiintuneen tavan
mukaisesti tarvetta vastaavasti.
Hallitus kokoontuu 6-8 kertaa hyödyntäen
videoneuvottelujärjestelmää.
Vuodelle 2016 ajoittuvien huoltoupseerikoulutuksen 90-vuotis juhlien,
Huoltopäällikkö-2016 kirjan toimittamisen sekä Sveitsiläisten
huoltoupseereiden vierailun valmistelut käynnistetään hallituksen
johdolla. Valmisteluja varten nimetään erilliset työryhmät.
Valtuuskunnan toimintaa pyritään edelleen aktivoimaan
valtuuskunnan puheenjohtajan, LOGU:n puheenjohtajan ja
Puolustusvoimien logistiikkajohdon tukemana. Valtuuskunta
osallistuu vuonna 2015 RUK:ssa huollon reserviupseerikurssin
tukemiseen ja menestyneiden oppilaiden palkitsemiseen. LOGU:n
tuella pyritään kasvattamaan huolto- ja logistiikkaupseerihenkeä ja
lisäämään nuorten upseerien kiinnostusta yhteiskunnan logistiikkaan.
Valtuuskunta järjestää nuorten huoltoupseereiden (valmistuneita
huollon kandeja ja maistereita) tutustumisen elinkeinoelämän
logistiikkaan LOGU:n hallituksen tukemana.

Valtuuskunnalle ja yhdistyksen jäsenille järjestetään tilaisuus tutustua
huollon varusmieskoulutukseen kesällä 2015 Panssariprikaatissa.
Yhdistyksen www-sivujen uudistaminen toteutetaan ostopalveluna.
Sivuja pidetään yllä LOGU:n hallituksen johdolla. Sivuille
sisällytetään perustiedot yhdistyksestä, yhteystiedot, keskeinen
toiminta ja tiedot jäseneksi hakeutumisesta.
Hallitus tarkistaa jäsenrekisterin ylläpidon.
Jäsentavoitteena on, että palveluksessa olevat huollon ja logistiikan
koulutuksen saaneet ja/tai huollon ja logistiikan tehtävissä palvelevat
upseerit ja erikoisupseerit ovat laajasti yhdistyksen jäseniä.
Jäsentoiminnan painopiste on pyrkiä aktivoimaan jäsenkuntaa ja
ennen kaikkea nuoria huolto- ja logistiikkaupseereita sekä reservin
upseereita.
Jäseniä rekrytoidaan erityisesti kertausharjoituksissa, vapaaehtoissa
harjoituksissa, varusmies- ja upseerikurssien kokoontumisissa ja
muiden koulutustapahtumien yhteydessä sekä
kumppanuustoiminnan kautta. Maanpuolustuskorkeakoulussa ja
Logistiikkakoulussa järjestetään rekrytointitilaisuudet kurssilaisille.
Kotimaisen sotavarusteteollisuuden ja puolustusvoimien
logistiikkajärjestelmän kumppanuusyritysten reserviupseerit ja
avainhenkilöt pyritään aktiivisesti hankkimaan jäseniksi ja ottamaan
mukaan yhdistyksen toimintaan.

3. ALUETOIMINTA
Aluetoiminnalla tarkoitetaan yhdistyksen puitteissa alueellisesti tai
paikallisesti järjestettävää toimintaa.
Vastuuta aluetoiminnan järjestämisestä jaetaan
puolustushaaraesikunnille ja joukko-osastoille sekä
Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen Esikunnalle ja sen
hallintoyksiköille. Painopisteenä ovat nuoret aktiivi- ja reserviupseerit
sekä kumppaniyritysten avainhenkilöstö.
Tilaisuuksia pyritään kytkemään kertausharjoitusten ja muiden
tilaisuuksien yhteyteen.
Valtuuskunnan elinkeinoelämän edustus kytketään tapahtumiin ja
toimintaan mukaan alueittain. Samoin hyödynnetään kumppaneiden
ja palveluntuottajien mahdollisuudet aluetoiminnan laajentamiseksi.

4. VIESTINTÄ
Viestinnällä lisätään LOGU:n tunnettavuutta niin elinkeinoelämään
kuin puolustusvoimiin, ylläpidetään ja kehitetään julkisuuskuvaa sekä
tuetaan uuden henkilöstön rekrytointia. Viestinnällä vahvistetaan
kansalaisten luottamusta puolustusvoimiin ja sen uudistuvaan
logistiikkajärjestelmään. Sisäisen viestinnän tavoitteena on luoda
kanava entistä tehokkaampaan viestintään yhdistyksen sisällä.
Viestinnän pääteemana vuonna 2015 on tukea Logistiikkaupseerit
ry:n teemaa ”VERKOTTUNUT LOGISTIIKKA”.
Logistiikkaupseerilehteä julkaistaan neljä numeroa. Lehdet
julkaistaan teemanumeroina painottuen monipuolisesti logistiikkaan.
Lehti on luettavissa myös yhdistyksen www-sivuilla.
Logistiikkaupseerilehden toteutuksessa päätoimittajan tukena toimii
lehden toimituskunta. Toimituskuntaa pyritään laajentamaan ilma- ja
merivoimien sekä PVLOGL:n suuntaan.

5. TALOUSARVIO
Yhdistyksen taloudellinen tilanne pidetään vakaana tulot ja menot
tasapainottaen. Aluetoiminnan tuki pidetään edellisten vuosien
tasolla. Lehden ilmoitushankinnan tuloja pyritään kasvattamaan siten,
että lehden tulot ja menot saadaan paremmin vastaamaan toisiaan.
Ilmoitustuloilla katetaan suurin osa Logistiikaupseerilehden ja
kotisivujen kustannuksista.
Laaditaan anomuksia eri säätiöille LOGU:n toiminnan tukemiseksi.
Yhdistyksen jäsenmäärää pyritään kasvattamaan ja jäsenmaksu
vuonna 2015 on 25 €. Arvioitu jäsenmäärä (maksaneet) vuonna
2015 on noin 900 jäsentä.
Vuoden 2015 talousarvio on yhdistyksen kokouksen pöytäkirjan
liitteenä 3.

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINNAN PÄÄLINJAT VUOSINA 2015–2017

VUOSI 2015
”VERKOTTUNUT LOGISTIIKKA”
Huoltotapahtuman järjestäminen (Turvallisuus- ja puolustus
messut, SATLSTO, PVLOGLE, Tampere)
Aluetapahtumien järjestäminen
Seminaari (LOGK, Riihimäki)

VUOSI 2016
”LOGISTIIKKAUPSEERIKOULUTUS 90-VUOTTA”
Huoltotapahtuman järjestäminen (LOGK, Riihimäki)
Sveitsiläisten vierailu
Aluetapahtumien järjestäminen
90-vuotis juhlat (esimerkiksi Lahden upseerikerholla)
Huoltopäällikkö 2016- julkaisu

VUOSI 2017
” PUOLUSTUSHAAROJEN LOGISTIIKKA ”
Huoltotapahtuman järjestäminen
Aluetapahtumien järjestäminen
Seminaari

