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MIKÄ LOGE-KESKUSTELU?

LOGE on digitaalinen alusta keskustelulle ja 
kollektiiviselle näkemyksen muodostamiselle, 
joka mahdollistaa laajan joukon osallistamisen.

LOGE-keskustelut ovat tehokas tapa rikastaa 
työpajatuloksia ja varmistaa koko KIRA-alan eri 
alatoimialojen näkemysten huomiointi 
kasvuohjelman muodostamisessa.

Alusta fasilitoi pienryhmäkeskustelut 
automaattisesti.

LOGE-keskustelut ovat avoimia kaikille ja 
tarkoitettu sekä työpajoihin osallistuneille, että 
muille kiinnostuneille.
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Verkostoituminen KIRA-alan
toimijoiden välillä

Työpajatuloksien laaja iterointi ja 
rikastaminen

KIRA-alan toimijoiden sitouttaminen 
kasvuohjelman toimeenpanoon

MIKSI?
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KIRA-ALAN KASVUOHJELMA 
JA LOGE-KESKUSTELUT
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Tavoiteltava tulevaisuuskuva
6-12.5.2021keskustelemaan ja vaikuttamaan yhteiseen tavoiteltavaan tulevaisuuskuvaan.

Vihreä siirtymä
26.5-2.6.2021

Tuottavuus ja digitalisaatio
21-24.6.2021

Arvonluonti läpi elinkaaren
15-22.9.2021

Kasvuohjelman toimeenpano 
13-20.10.2021: 13-20.10

Miltä rakennetun ympäristön tavoiteltava tulevaisuus näyttää ja mikä 
on KIRA-alan rooli sen edistämisessä? 

Millä toimenpiteillä edistämme rakennetun vihreän siirtymää ja 
hyödynnämme sen tuomia kasvun mahdollisuuksia?  

Mitkä ovat tärkeimmät tavoitteet ja toimenpiteet tuottavuuden 
parantamiseksi ja digitaalisaation hyödyntämiseksi? 

Miten varmistamme korkean arvonluonnin tulevaisuudessa läpi 
rakentamisprosessin ja rakennuksen elinkaaren?

Miten varmistamme systeemisen muutoksen ja kasvun vauhdittamisen 
KIRA-alalla kasvuohjelman myötä? 



TERVETULOA LOGE-KESKUSTELUIHIN!
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• Kirjaudu LOGEen Chrome- tai Firefox-selaimella 

vähintään 5 minuuttia ennen keskustelun 

alkamista: https://experience.loge.fi

• Keskustelu alkaa LOGEn etusivulta 

automaattisesti (Tarvittaessa päivitä sivu 

selaimessasi)

• Seuraa LOGEn ohjeita ja heittäydy oivalluttavaan 

keskusteluun KIRA-alan eri toimijoiden kanssa.

Ilmoittaudu LOGE-keskusteluihin!

• Rekisteröidy LOGEen tällä yhteystietolomakkeella. 

• Saat kahden työpäivän sisällä sähköpostin kirjautumista 

varten LOGEen. Tarkista tarvittaessa roskaposti kansio.

• Avaa LOGE sähköpostin linkistä ja kirjaudu sisään. Käytä 

Chrome tai Firefox-selainta.

• Ilmoittaudu haluttuihin keskusteluihin (45 min/ keskustelu) 

ja tallenna ajankohdat kalenteriisi.

• Huomioithan, että keskustelussa käytetään Teamsin

ääniyhteyttä. Ääniyhteys toimii sekä Teams työpöytä- ja 

selainsovelluksessa.

• Muista olla ajoissa keskustelussa ja jos et pääse, peru 

osallistumisesi samasta valikosta mistä ilmoittauduit.

Osallistuminen keskusteluun

Pulmatilanteissa voitte olla yhteydessä:

info@loge.fi

+358 40 559 9844

https://experience.loge.fi/
https://response.questback.com/talentvectiaoy/kirailmoittautuminen
mailto:info@loge.fi


1. REKISTERÖIDY LOGE-KESKUSTELUIHIN!
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Rekisteröidy LOGE-keskusteluihin tämän 

yhteystietolomakkeen avulla.

Saat kahden työpäivän sisällä sähköpostin 

LOGElta. Tarkista tarvittaessa roskapostisi. 

Yhteystietojasi käytetään ainoastaan 

LOGEn rekisteröitymistä varten ja 

poistetaan 6 kk jälkeen.

https://response.questback.com/talentvectiaoy/kirailmoittautuminen


2. KIRJAUDU LOGEEN: https://experience.loge.fi
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1. Rekisteröitymissähköpostin saatuasi avaa 

koneellasi Chrome tai Firefox -selain. Huom! 

Internet Explorer, tai Edge eivät sovellu alustan 

käyttöön.

2. Kirjaudu osoitteeseen: https://experience.loge.fi

3. Kirjaudu LOGEen käyttäen sähköpostiasi. 

https://experience.loge.fi/
https://experience.loge.fi/


3. LOGEN ETUSIVU

Onnistuneen kirjautumisen jälkeen saavut 

LOGEn etusivulle. Avaa ilmoittautuminen 

vasemman yläreunan valikosta ja etsi 

kalenteriisi sopivat ajat keskusteluille.
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Ilmoittaudu haluamiisi keskusteluihin:

1. Tulevaisuuskuva

2. Vihreä siirtymä

3. Tuottavuus ja digitalisaatio

4. Arvonluonti läpi elinkaaren

5. Toimeenpano ja seuranta

Huom. Ilmoittautuminen aukeaa viimeistään 1kk 

ennen keskusteluja.

4. ILMOITTAUDU KESKUSTELUIHIN



5. LISÄÄ KESKUSTELUT KALENTERIISI
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Muista lisätä valitsemasi ajat kalenteriisi. 

Jos aikatauluusi tulee muutoksia, muista 

peruuttaa tai vaihtaa aikasi. 


