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

Eikö sähköposti näy oikein?

Katso se selaimessasi

Jäsenkysely
 

Haluamme yhdistyksen hyödyttävän jäseniään entistä
paremmin. Vastaamalla kyselyyn olet mukana yhdistyksen
toiminnan kehittämisessä. 

Yhdistyksen tiedotustyöryhmän laatiman jäsenkyselyn 10
kysymyksen aiheina ovat mm. viestintä, koulutus ja
tutustumismatkat. Kyselyn tuloksia käytetään yhdistyksen
toiminnan suunnittelun apuna. Osallistumisesi on erittäin
arvokasta!

Tästä pääset täyttämään lomakkeen.

Lean Product Development-iltapäivä
 

ABB Drives Oy järjestää yhteistyössä yhdistyksen kanssa
LPD-iltapäivän Helsingissä torstaina 19.4.

Tavoitteena on aktivoida LPD-aiheista toimintaa sekä oppia
uutta lean-ajattelun soveltamisesta tuotekehitysmaailmaan.
Iltapäivän vetäjänä toimii Elli Kalliokoski ABB:ltä. Mukaan
mahtuu 20 aktiivista yhdistyksen jäsentä.

Ilmoittaudu tilaisuuteen Lyytissä tiistaihin 12.4 mennessä.

Suomen Lean-yhdistys ry on
yleishyödyllinen, voittoa
tavoittelematon
henkilöjäsenyhdistys.
Pyrimme parantamaan
Suomen kilpailukykyä niin
yksityisellä kuin julkisella
sektorilla kansainväliselle
huipputasolle lean-ajattelun
avulla. Yhdistys on perustettu
2009 ja siihen kuuluu yli 300
lean-ammattilaista eri aloilta.
Lue lisää www.leanyhdistys.fi

Lean-työpajapäivä 19.5.
 

Kevään toinen lean-työpajapäivä järjestetään
torstaina 19.5. Mitron Oy:n tiloissa Forssassa.

Suositut lean-työpajapäivät jatkuvat! Yhdistyksen lean-
osaajia kutsutaan kehittämään Mitron Oy:n toimintaa
Forssassa. Yritys on Teleste Oyj:n tytäryhtiö. Mukaan mahtuu
vain 15 nopeinta. Ilmoittaudu tapahtumaan Lyytin kautta.

Syksyn ensimmäinen työpajapäivä järjestetään elo-syyskuussa
Yleisradiossa Helsingissä.

Yhdistyksen syysseminaari 1.9.

Yhdistyksen jokasyksyinen syysseminaari
järjestetään torstaina 1.9.2016 Helsingin Messukeskuksessa.
Seminaarin teemana on lean-johtaminen.

Voit ehdottaa aiheeksi teemaan sopivia jäsenistön
toteuttamia tuloksellisia lean-hankkeita sekä mielestäsi
kiinnostavia puhujia ottamalla yhteyttä toiminnanjohtaja
Kalle Arsaloon. 

Jäsenmaksu 2016

Vuoden 2016 jäsenmaksun on maksanut vasta noin kolmannes
jäsenistä. Helmikuussa kaikille jäsenille lähetetyssä
sähköpostiviestissä on ohjeet jäsenmaksun maksamiseksi.
Toivomme mahdollisimman pikaista suoritusta!
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