
STRATEGYMPIALAISET!

Miksi sinun tai yrityksesi tulisi tukea työntekijäsi kouluttautumista?
Nuorkauppakamaritoiminnassa pääroolissa on tekemällä oppiminen sekä uusien työelämä- ja

johtajuustaitojen harjoitteleminen. Nuorkauppakamarin jäseniä yhdistää halu oppia uusia asioita,
verkostoitua, kehittää yhteiskuntaa ja kehittyä työelämässä. 

Nuorkauppakamarilainen on yritykselle tärkeä voimavara, jonka kouluttautumista kannattaa
tukea, sillä toimimme jatkuvasti aallon harjalla tuoden viimeisimpiä työkaluja ja taitoja

toimintaamme. Koulutukset ja kokoukset tarjoavatkin tärkeitä työelämätaitoja ja verkostoja
pitkälle tulevaisuuteen. Koulutukset ovat myös moniin muihin verrattuna huomattavasti

edullisempia. Tuethan siis tähtipelaajasi työelämätaitoja tarjoamalla mahdollisuuden kustantaa
kokousviikonlopun rekisteröinnin. Missään muussa toiminnassa näin intensiivinen

kouluttautuminen ei ole näin edullista. 
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 Tanhuvaara, Savonlinna

Strategia!-koulutus 12.-14.5.2023 

 Tietoa työnantajalle
Mikä on Nuorkauppakamari?

Nuorkauppakamari on yhdistys jonka tehtävänä on tarjota jäsenilleen kasvualusta kohti
parempaa johtajuutta ja vastuullisia tekoja. Nuorkauppakamarissa kouluttaudumme ketterästi

erilaisten osa-alueiden, kuten projektien, johtajuuden, viestinnän ja vuorovaikutustaitojen
parissa kansallisesti ja kansainvälisesti. 

 
Järjestöömme kuuluu...

Strategia!-koulutus lyhyesti
Strategia!-koulutus on Nuorkauppakamareiden vuosittain järjestämä koulutusviikonloppu, jonka

keskiössä on strategia ja strategiatyö. Joka vuosi Strategia!-koulutuksen tulevia
järjestelyoikeuksia hakevat kamarit ympäri Suomen, ja raati valitsee kriteerien mukaan tulevan

vuoden järjestäjän. Siksi koulutus järjestetään joka vuosi eri paikassa ja eri kamarin voimin.
Tämän vuoden koulutuksessa Savonlinnan Nuorkauppakamari hoitaa järjestelyvastuun ja tiimi

opettelee siinä samalla projektinhallintataitoja ja tapahtuman järjestämistä.

Strategia!-koulutuksen työstäminen aloitetaan paneutumalla ennakkotehtäviin. Määräaikaan
mennessä rekisteröityneet osallistujat jaetaan tiimeihin, jotka työskentelevät järjestävän

kamarin antamien ennakkomateriaalien ja tiimikouluttajien kouluttaminen osioiden mukaisesti.
Jokainen tiimi luo tämän pohjalta oman strategian. Lopputuloksena järjestävällä kamarilla on
useampi strategiaehdotus, joista he sitten kamarin strategiatyöryhmässä viimeistelevät oman

strategiansa.
Jokainen ennakkotehtävistä suoriutunut ja viikonlopun koulutuksiin osallistunut strategisti saa 

 digitaalisen osallistumismerkin koulutuksen suorittamisesta. Jokaisella Strategia!-
koulutusviikonloppuun osallistuvalla henkilöllä on koulutuksen jälkeen valmiudet luoda

strategiaa omalle kamarille, yritykselle tai yhteisölle. 

PERJANTAI
16.00 rekisteröinti
alkaa (vapaa-aikaa
esim. kuntosalille tai

Spahan)
18.00 koulutus

20.00 iltapala ja
tiimiytymistä

urheilun merkeissä

LAUANTAI
7.00 aamiainen
8.30 koulutus
12.00 lounas

13.00 koulutus
15.00 päiväkahvit

15.30 koulutus
19.00 Urheilugaala
21.00 iltaohjelmaa

SUNNUNTAI
7.00 aamiainen
8.30 koulutus
12.00 päätös 

Strategia!-koulutuksen ohjelma ja rekkarin tiedot

Rekkari 240€
 

Sisältää:
Majoitus 3. hlön huoneessa,

ruokailut, koulutukset ja
oheisohjelmat. Lisäksi

Tanhuvaarassa mahdollisuus
käyttää kuntosalia ja Spa-
lipusta -50%. Matkakulut

eivät sisälly hintaan.Lisätietoja www.strategiakoulutus.fi


