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

Eikö sähköposti näy oikein?

Katso se selaimessasi

Lean-matka Ruotsiin 2017
 
Yhdistys järjestää tutustumismatkan Ruotsiin tammikuussa
2017.

Tutustumismatkan kohteena on kaksi teollisuusyritystä
(Toyota Material Handling ja Husqvarna) sekä kaksi julkisen
sektorin organisaatiota, joista Linköpingin yliopistollinen
sairaala on vahvistettu. Kohteiden valinnassa on painotettu
lean-kulttuurin luomista sekä johtamista eikä yksittäisten
lean-työkalujen käyttöä.

Matka-aika on 16.-19.1.2017. Alustava budjetti sisältäen
kaikki matkan kulut on noin 1500€. Mukaan mahtuu 24
osallistujaa.

Mikäli olet kiinnostunut lähtemään mukaan, ilmoittaudu
toiminnanjohtaja Kalle Arsalolle. Sitovia ilmoittautumisia
otetaan vastaan, kun ohjelma on saatu vahvistettua
seuraavan kahden viikon aikana. Paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tulevia tapahtumia
 

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

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

27.10.2016 Yhdistyksen vuosikokous Vaisala Oyj:ssä Vantaalla
03.11.2016 Lean-työpaja Planmeca Oyj:ssä Helsingissä
22.11.2016 Uusien jäsenten ilta Helsingissä
16-19.1.2017 Tutustumismatka Ruotsiin
09.02.2017 Terveydenhuollon Lean-seminaari Helsingissä

Uusien jäsenten ilta on tarkoitettu kaikille yhdistyksen
jäsenille. Tilaisuuden tarkoituksena on mahdollistaa
jäsenten verkottuminen yhdistyksen tarjoaman iltapalan ja
palanpainikkeiden kera. Ilmoittautuminen avautuu, kun
tilaisuuden paikka Helsingissä on saatu vahvistettua.

Mentorointitoiminta

Yhdistys on saanut mukavasti kiinnostuksen ilmauksia
mentorointitoiminnan ympäriltä. Kiinnostusta toimintaa
kohtaan siis on ja se on hienoa. Mentoreita kaivattaisiin
kuitenkin enemmän. Mikäli olet kokenut lean-ammattilainen
ja koet omaavasi sellaista osaamista, josta olisi apua
muillekin, käyhän ilmoittamassa tietosi Lyytiin.

Tiedotusasiaa

Yhdistyksen kotisivuilla julkaistaan jäsenistön blogikirjoituksia
- olethan huomannut sen! Käyhän tutustumassa kirjoituksiin.
Muista jakaa niitä eteenpäin.

Yhdistyksellä on nyt myös oma Twitter-tili - käyhän
seuraamassa.
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