Tämä uutiskirje kertoo uusimmista tapahtumista Suomen Lean-yhdistys ry:n jäsenille.
Eikö sähköposti näy oikein?
Katso se selaimessasi

Jäsenkyselyn tulokset
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

Maaliskuussa toteutetun jäsenkyselyn tulokset ovat
luettavissa Lyytistä. Kiitos kaikille vastanneille.
Yhdistys toteutti ensimmäisen jäsenkyselyn maaliskuussa.
Kyselyyn vastanneiden määrä jäi toiveita alhaisemmaksi,
mutta vastaukset antavat kuitenkin suuntaa toiminnan
kehittämiselle. Kiinnostusta osoitettiin muun muassa
työpajapäiviä, koulutusta ja ulkomaan tutustumismatkoja
kohtaan. Avoimissa palautteissa toivottiin esimerkiksi
syvempää dialogia sekä viestinnän kehittämistä.
Käy lukemassa kyselyn tulokset Lyytistä.

Kiinnostaako kouluttaminen?
Yhdistys etsii lisäresursseja koulutuksien järjestämiseen
tulevaisuudessa.
Yhdistyksen toiminta on kasvanut hitaasti, mutta vakaasti.
Lähitulevaisuudessa tarvitsemmekin lisävoimaa koulutuksien
järjestämiseen. Etsimme henkilöä, jolla on vankka kokemus
lean-filosofian toteuttamisesta käytännössä sekä
kouluttamisesta. Tapahtumien organisointi vaatii
järjestelytaitoja ja monen keskeneräisen hankkeen
samanaikaista junailua. Hyvä englanninkielen taito on
välttämätön.
Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä toiminnanjohtaja Kalle
Arsaloon sähköpostitse tai soittamalla 050-410 4848.

Suomen Tuotannonohjaus ry:n
kevätseminaari 18.5.2016
STO ry järjestää seminaarin S&OP ja jatkuva
parantaminen Vantaalla 18.5.2016.
Tuntuuko siltä, että ette saa täyttä hyötyä irti S&OPprosessistanne?
Koetko haasteelliseksi viedä S&OP-prosessia seuraavalle
tasolle?
Tuntuuko mahdottomalta saada integroitua S&OP-prosessia
yli yritysrajojen?
Miten varmistat S&OP-prosessin jatkuvan parantamisen?

Mikäli kiinnostuit, käy katsomassa ohjelma ja ilmoittaudu.

Jäsenasioita
Jatkuvasti kasvava määrä jäseniä on huolehtinut vuoden 2016
jäsenmaksunsa kuntoon. Kiitos teille kaikille maksun jo
hoitaneille. Hoidapa sinäkin, jos on vielä hoitamatta!
Jokin aika sitten Lyyti-palvelusta lähti maksumuistutus, joka
lähti teknisten vaikeuksien vuoksi myös osalle jo maksunsa
hoitaneille jäsenille. Yhdistys pahoittelee tapahtunutta ja
pyytää kärsivällisyyttä. Uusien prosessien opettelussa kun
joskus esiintyy ennakoimattomia ongelmia.
Yhdistyksen jäsenmäärä kolkuttelee jo 400 jäsenen rajaa.
Mikäli kollegasi ei vielä ole toiminnassa mukana, pyydäpä
mukaan. Aktiivisille jäsenille on aina kysyntää yhdistyksen
toiminnassa.
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