Siipikarjaryhmän ohjelma
Ryhmän tavoitteena on hahmottaa ja tukea tilojen henkilöstöjohtamista hyödyntäen Lean-johtamisfilosofiaa.
Ryhmässä pohditaan asioita porukalla ja kokoonnutaan osa päivistä ryhmäläisten tiloilla testaten, mitä Leanjohtamisen työkaluista saadaan käytännössä irti.
Ryhmän tilat hahmottavat tämänhetkisen
kokonaistyömääränsä, siihen liittyvät tavoitteet sekä hukan, joka on toteutuman ja tavoitteen välissä. Ryhmässä
laaditaan henkilökohtaiset persoonallisuusprofiilit ja analysoidaan tilan tämänhetkiset tavoitteet ja visio. Ohjelma
ja aikataulu ovat alustavia ja niitä voidaan muokata ryhmän toiveiden mukaan.
Henkilöstöryhmiä vetävät: Hanna Hamina, Jarkko Storberg ja Tiia Kuusela

I Tapaaminen 27.11. klo 10-14

V Tapaaminen 12.3. klo 10-14
TAVOITE: Työn suunnittelu ja sujuvoittaminen I

TAVOITE: Tavoitteiden määritys ja tutustuminen
 “Tavoitteet tiskiin – suunta selville”
 Lyhyt hankkeen esittely
 Käydään läpi ryhmän pelisäännöt
 Tutustuminen muihin - tilapiirros
 Määritetään tavoitteet:
”Mitä muuttamalla tilan tulos paranisi?”

II Tapaaminen 18.12. klo 10-14
TAVOITE: Ajankäytön hallinnan hahmottaminen
 “Aikaa on – mutta mihin”
 Töiden luokittelu mielekkyyden mukaan,
hymyä hommiin
 Vuosikello ja tuotannon eräsuunnitelma

III Tapaaminen 22.1. klo 10-14
TAVOITE: Ajankäytön suunnittelu ja sujuvoittaminen
•
•
•
•

“Viikkokiikarointia”
Etsitään hukkaa ja aikavarkaita
Viikkosuunnitelma
Valkotaulun esittely työsuunnitelman kautta

IV Tapaaminen 12.2. klo 10-14
TAVOITE: Ihmistyyppien määritys
•
•
•
•

“Millainen oot, millainen oon?””
Persoonallisuusanalyysi-työpaja
Insights-analyysi
Mukana Nina Nieminen tai Anu Ellä

•
•
•
•

“Tulipalojen sammuttelusta ennakointiin”
Tilan pullonkaulojen selvittäminen
Parannustaulun läpikäynti
Päivittäisten työprosessien suunnittelu
esim. raatojen säilytys ja hävittäminen tai munien
pakkaaminen

VI Tapaaminen 16.4. klo 10-14
TAVOITE: Työn suunnittelu ja sujuvoittaminen II
•
•
•
•
•

”Porukassa prosessipohdintoja”
Ajankäyttö ja työprosessien vaiheet
Ihmisten erilaiset tavat toimia
Työohjeiden teko
Viikkopalaverin läpikäynti, valkotauluharjoitus

(Mahdollinen kesätapaaminen)

VII Tapaaminen lokakuu 2019
TAVOITE: Mitä on saatu aikaan? Tavoitteiden seuranta
•
•
•

”Asiaa analyyseistä ja mittareista”
Tuloskortin ja toimenpidesuunnitelman
tekeminen
Tavoite – miksi – miten saavutetaan

VIII Tapaaminen marraskuu 2019
TAVOITE: Ryhmän yhteenveto, päättärit!
•
•
•

“Visiosta voimaa ja unelmista uskoa!”
Yhteenveto, mitä ollaan opittu
Tavoitteet – nykytila – unelma

