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

Eikö sähköposti näy oikein?

Katso se selaimessasi

Syysseminaari lähestyy!
 
Yhdistyksen tärkeimpään tapahtumaan, jokavuotiseen Lean
Management -seminaariin, on enää vain kolme viikkoa.

Seminaariin on jo alun kolmatta sataa ilmoittautunutta, mutta
lisääkin mahtuisi vielä saman verran. Viekääpä kaikki jäsenet
tietoa seminaarista eteenpäin! Kokemus on osoittanut, että
parhaan annin seminaarista saa, kun mukana on muutama
työtoveri. Tällöin on huomattavasti helpompaa viedä uusia ideoita
eteenpäin.

Käy katsomassa ohjelma. Ilmoittaudu Lyytiin 24.8. mennessä.

Muista myös mahdollisuus ostaa puhujiemme kirjoja edulliseen
seminaarihintaan. Kirjat maksetaan kätevästi samalla
osallistumislaskulla, joka laskutetaan jälkikäteen. Kirjat ovat
noudettavissa seminaaripaikalta.

Lean-työpajapäivä 15.9.
 
Syksyn ensimmäinen lean-työpajapäivä järjestetään
Yleisradiossa Helsingissä.

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 jo
lähes 400 lean-ammattilaista
eri aloilta.
Lue lisää www.leanyhdistys.fi

Teemme yhdistyksen lean-työpajapäivissä uuden avauksen, kun
pääsemme kehittämään Yleisradion toimintaa. Media-alalla ei ole
aiemmin järjestetty työpajaa. Tällä kerralla ryhmiä on runsaasti
tarjolla, mikä on iloinen asia. Ole kuitenkin ripeä ilmoittautumaan,
mikäli mielit mukaan.  

Työpajapäivät ovat yhdistyksen jäsenistölle tarkoitettuja.
Ilmoittaudu työpajaan Lyytin kautta keskiviikkoon 7.9.2016
mennessä.

Daniel Jones Suomessa 12.10.2016 
 

Saamme jälleen arvostetun Daniel T. Jones'in Suomeen,
kun hän tulee pääpuhujaksi terveydenhuollon Lean-
seminaariin Joensuuhun.
 

Professori Jones on henkilö, joka ei suurempia esittelyjä Lean-
maailmalle tarvitse. Lean-yhdistys on hyvin otettu, kun saamme
arvostetun puhujan jälleen seminaariimme, joka järjestetään
yhdessä Siun soten kanssa.

Käy katsomassa seminaarin ohjelma ja ilmoittaudu Lyytissä
mukaan. Ilmoittaudu seminaariin tiistaihin 4.10. mennessä.
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