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Tämä uutiskirje kertoo uusimmista tapahtumista Suomen Lean-
yhdistys ry:n jäsenille.

Eikö sähköposti näy oikein?

Katso se selaimessasi

Vuoden 2015 Lean-teko -kilpailu
 
Suomen Lean-yhdistys ry:n vuosittain jaettava Vuoden
Lean-teko -palkinto on jälleen haettavissa.

Etsimme vuonna 2015 lean-filosofian mukaisesti toteutettuja
tai valmistuneita hankkeita, joilla on ollut merkittävää
vaikutusta mm. lisäarvon tuottamiseen asiakkaille,
organisaation strategiaan, johtamiskulttuuriin ja ympäröivään
yhteiskuntaan.

Kilpailu on avoin kaikille organisaatioille Suomessa.

Lähetä hakemuksesi Lyytin kautta. Hakemuksen viimeinen
jättöpäivä on maanantai 14.3.2016.

Lean-työpajapäivä 11.3.
 
Vuoden ensimmäinen Lean-työpajapäivä järjestetään
perjantaina 11.3. GE Healthcare Oy:n tiloissa Helsingissä.

Alkuperäistä helmikuun päivämäärää jouduttiin siirtämään
päällekkäisten tapahtumien vuoksi. Mukaan mahtuu vain 15
nopeinta, ole siis ripeä. Huomaa, että työpajapäivät ovat
uuden linjauksen mukaisesti vain yhdistyksen jäsenistölle
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tarkoitettuja. Ilmoittaudu tapahtumaan Lyytin kautta.

Kevään toinen työpajapäivä järjestetään huhti-toukokuussa
Mitron Oy:n tiloissa Forssassa.

Yhdistyksen syysseminaari 1.9.

Vuosi 2016 on hädintuskin saatu käyntiin, kun katseet pitää
kohdistaa jo kesän jälkeiseen aikaan. Yhdistyksen
jokasyksyisen syysseminaarin ajankohta on alustavasti
torstai 01.09.2016 ja paikka on Messukeskus Helsingissä.
Laittakaapa ajankohta kalenteriinne.

Seminaaria varten yhdistys ottaa vastaan ehdotuksia
jäsenistön toteuttamista tuloksellisista lean-hankkeista, jotka
sopivat seminaarin Lean-johtamisen teemaan.
Puheenvuorojen pituus on 45 minuuttia.

Mikäli sinulla on kontakteja sellaisiin tahoihin, suomalaisiin
tai ulkomaisiin, jotka voisivat tulla esittelemään
korkeatasoista lean-osaamistaan syysseminaariin, ota
yhteyttä toiminnanjohtaja Kalle Arsaloon. 

Jäsenmaksu 2016

Yhdistyksen vuosikokouksen tekemän linjauksen mukaisesti
yhdistyksessä on otettu käyttöön jäsenmaksu toiminnan
kehittämisen mahdollistamiseksi. Hallitus päätti vuoden 2016
jäsenmaksuksi 60 euroa. Jäsenmaksun maksamiseksi tulee
helmikuussa oma erillinen viestinsä, josta käy ilmi
yksityiskohdat. Seuraapa siis postiasi.

Copyright © 2016 Suomen Lean-yhdistys ry

Sähköposti: lean@leanyhdistys.fi

Jos et halua postia tähän osoitteeseen, voit muuttaa tietojasi tai lopettaa tilauksen

Suomen Lean-yhdistys ry | Lean Association of Finland | www.leanyhdistys.fi |

This email was sent to heikki.palvia@workshoppalvia.fi 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Suomen Lean-yhdistys ry · Hirsimoisiontie · Tampere 33680 · Finland 


