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

Eikö sähköposti näy oikein?

Katso se selaimessasi

Lean Management -seminaari oli

menestys!
 
Yhdistyksen vuotuinen seminaari Messukeskuksessa oli
suositumpi kuin edellisenä vuonna.

Kiitos kaikille jäsenille tekemästänne markkinointityöstä
vuosiseminaarimme hyväksi. Seminaariin tuli yli 350
osallistujaa eikä pääsalissa tuolit riittäneet kaikille
ensialkuun! Palautetta on myös tullut kiitettävästi ja se on
ollut hyvin positiivista.

Seminaari järjestetään taas ensi vuonna, mutta päivämäärää
ei ole ollut mahdollista vielä päättää. Päivämäärästä
tiedotetaan heti, kun se on tiedossa. Toiminnanjohtaja ottaa
mielihyvin vastaan ehdotuksia ja parannuksia ensi vuoden
seminaariin.

Tulevia tapahtumia
 
Tässä kootusti lähiajan tapahtumia - laitapa kalenteriin.
Muista myös seurata yhdistyksen nettisivuja.

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

28.09.2016 Yhdistyksellä on ohjelmaa Alihankintamessujen
yhteydessä Tampereella
12.10.2016 Terveydenhuollon Lean-seminaari Joensuussa,
pääpuhujana Daniel Jones
27.10.2016 Yhdistyksen vuosikokous Vaisala Oyj:ssä Vantaalla
03.11.2016 Lean-työpaja Planmeca Oyj:ssä Helsingissä
09.02.2017 Terveydenhuollon Lean-seminaari Helsingissä
 
Vuosikokouskutsu on tulossa jäsenille lähiaikoina, seuraapa
siis postiasi.

Mentorointitoiminta

Yhdistys on päättänyt selvittää onko jäsenistössä henkilöitä,
jotka haluaisivat jakaa osaamistaan muille jäsenille
mentoritoiminnan avulla sekä kuinka paljon mentoroinnille
olisi kysyntää. Tätä tarkoitusta varten on laadittu Lyyti-
lomake, jonka avulla voit ilmoittautua mukaan.

Ajatuksena on, että yhdistys toimii linkkinä osaajien ja
mentorointia kaipaavien henkilöiden välillä, mutta ei osallistu
itse mentorointiin. Jos siis olet kiinnostunut
mentoritoiminnasta, käy ilmoittautumassa Lyytiin.

Ulkomaan matkoista

Yhdistys suunnittelee jälleen tulevia jäsenistön ulkomaan
tutustumismatkoja erinomaisiin lean-kohteisiin.
Vaihtoehtoina perinteiselle Saksan matkalle tutkitaan mm.
Ruotsia, Hollantia ja Englantia. Toimialoista selvityksen
kohteena on teollisuus ja terveydenhuolto, kumpikin
erikseen. Matkat ovat tyypillisesti kestoltaan noin 3 päivää ja
kustannukset vaihtelevat kohteiden mukaan. Ilmaise
kiinnostuksesi kohteista toiminnanjohtaja Kalle Arsalolle.
Vielä ehdit vaikuttaa matkakohteisiin.
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