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

Syysseminaarin ohjelma julkaistu
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

Yhdistyksen tärkeimmän tapahtuman ohjelma on nyt
vahvistunut ja julkaistu. Seminaari järjestetään 1.9.2016
Helsingin Messukeskuksessa.
Järjestyksessään seitsemännen Lean Management -seminaarin
ohjelma on vahvistunut. Katso ohjelma yhdistyksen sivuilta
ja ilmoittaudu.
Kesäkuun loppuun mennessä ilmoittautumalla seminaarin
jäsenhinta on 350€, sen jälkeen 390€. Ei-jäsenille hinnat ovat
vastaavasti 450€ ja 490€. Hintoihin lisätään alv 24%. Yli 10
hengen ryhmät saavat seminaarin jäsenhintaan.
Yhdistys tarjoaa ilmoittautumisen yhteydessä
kätevää mahdollisuutta tilata seminaarin kahden puhujan
kirjoja hyvin kilpailukykyiseen hintaan ja maksaa ne samalla
laskulla. Käytäpä tilaisuus hyväksesi.

Yhdistyksen kesäpäivät 18.8.
Perinteiset yhdistyksen jäsenistön kesäpäivät järjestetään
Helsingissä torstaina 18.8. Paikaksi on vahvistunut
Helsingin kaupunginteatteri.
Lean ja teatterimaailma - tuota yhdistelmää ei tule kovin
usein vastaan. Kuitenkin Helsingin kaupunginteatteri
soveltaa lean-ajattelua teatteritoimintaansa. Yhdistyksen
jäsenistöä kutsutaan nyt tutustumaan teatterin toimintaan ja
sen jälkeen viettämään vapaamuotoista ohjelmaa. Luvassa on
mm. yhdistyksen tulevaisuuden pohdintaa, puheenvuoro
teatteriohjaajalta sekä vapaata seurustelua hyvässä seurassa.
Yhdistys tarjoaa virvokkeita ja palanpainiketta tuttuun
tapaan.
Ilmoittaudu kesäpäiville Lyytissä.

Seuraava Lean-työpaja 15.9.
Syksyn ensimmäinen Lean-työpaja pidetään 15.9.2016, kun
Yleisradion väki kutsuu yhdistyksen jäseniä kehittämään
YLE:n toimintaa. Ilmoittautuminen aukeaa Lyytiin heti, kun
työpajan aiheet on saatu vahvistettua ja siitä ilmoitetaan
erikseen. Tällä kerralla mukaan mahtuu reilusti enemmän
osallistujia kuin viimeisimmissä työpajoissa on ollut
mahdollista ottaa.

Koulutussuunnitelmia
Yhdistys suunnittelee pienimuotoisen koulutustoiminnan
aloittamista ja sen tiimoilta etsitään edelleen
kouluttamisesta kiinnostuneita jäseniä osallistumaan
kouluttajien koulutukseen. Aiempi koulutuskokemus ja hyvä
englanninkielen taito ovat välttämättömiä ominaisuuksia
hyvien organisointitaitojen lisäksi. Kysy lisätietoja ja ilmoita
kiinnostuksestasi toiminnanjohtaja Kalle Arsalolle.
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