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Aihe: Järvenpään Reserviupseerikerhonn sp-Ɵedote 31.2012
LäheƩäjä: Veikko Karhumäki <veikko.karhumaki@msoynet.com>
Päiväys: 20.9.2012 22:21
VastaanoƩaja: Veikko Karhumäki <veikko.karhumaki@msoynet.com>
JÄRVENPÄÄN RESERVIUPSEERIKERHO RY

20.9.2012, sp-tiedote 31/2012

Piilojakelu 309 / 318 jäsentä ja 69 sidosryhmäkumppania
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Arvoisat Jäsenet ja hyvät Yhteistyökumppanit
___________________________________________________________________________________________

PUOLUSTUS- JA TURVALLISUUSMESSUILLE!
KOTU-toimiston järjestämä yhteiskuljetus bussilla lähtee TKKK:n edestä la 29.9. klo 9.00, Järvenpään kirkon
alaparkkipaikalta klo 9.15 ja Mäntsälän linja-autoasemalta n. klo 9.30.
Messuihin tutustutaan omaan tahƟin 3 tunƟa.
Kaikki, joilla on vapaalippu käyteƩävissä maksavat vain kuljetuksen osuuden 20 euroa, muƩa tästä on
ehdoƩomasƟ ilmoiteƩava allekirjoiƩaneelle puhelimitse tai sähköposƟlla erikseen, joƩa laskutus menee oikein.
IlmoiƩautuminen mieluiten www.mpk.ﬁ. tai soiƩamalla allekirjoiƩaneelle matkanjohtajalle. Lippu ja matka
maksavat yhteensä 28 euroa. Matka tehdään, jos ilmoiƩautuneita tulee vähintään 25 henkeä. LisäƟetoa
www.lahdenmessut.ﬁ IlmoiƩautuminen - sitova - viimeistään maanantaina 24.9. klo 12.00 mennessä.
Tervetuloa tutustumaan alan huipputapahtumaan Lahteen!
OuƟ Siltaniemi GSM 050 5658303, ouƟ.siltaniemi(at)kolumbus,ﬁ
______________________________________________________________

RESERVILÄISJOHTAJA 1 - SYKSYN 2012 JOHTAJAKOULUTUS RESERVILÄISILLE –
NAISILLE JA MIEHILLE
Haluatko kehittyä hyväksi johtajaksi?
Tunnistatko oman johtamistyylisi?
Millaista Sinun mielestäsi on hyvä johtaminen?
Johtaminen on tavoitteellista vuorovaikutusta,
jossa jokainen voi
kehittyä harjoittelemalla
Tule kehittämään johtamisosaamistasi.
Oma käyttäytymisesi on avain hyvään
johtajuuteen.
.
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Reserviläisjohtaja 1 -kurssin 1. jakso alkaa
la 27.10.2012 klo 9.00 ja päättyy
su 28.10.2012 klo 16.00.
Kurssipäivien aiheet:
* Perusteet ja tavoitteet
* Toimintakyky
* Syväjohtamisen perusteet
* Johtajana kasvaminen
* Kehittymissuunnitelma
* Itsearviointi / syväjohtamisen malli
Kurssin 2. jakso on la 17.11.2012 – su 18.11.2012.
Reserviläiset saavat kurssista neljä korvaavaa kertausharjoitusvuorokautta.
Ilmoittaudu kurssille 10.10.2012 mennessä MPK:n sivuilla www.mpk.fi /
Uudenmaan koulutus- ja tukiyksikkö
Kurssin hinta on 80 euroa ja se sisältää ruuat ja majoituksen kurssiviikonloppuina. Kurssipaikka on
Tuusulan Kampuksen alueella, Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskuksen (TKKK) tiloissa,
osoitteessa; Rantatie 66, Tuusula. Lisätietoja antavat kurssinjohtaja Keijo Kylmälä kerhostamme,
puh.041 4666 056 keijo.kylmälä@mif.fi ja Uudenmaan Koulutus- ja tukiyksikön päällikkö Harri
Kaijansinkko puh. 040 482 2629 harri.kaijansinkko@mpk.fi .
________________________________________________________________________________

Maanpuolustusterveisin - Veikko

