
SUOMEN COACHING-YHDISTYS RY:N 

VUOSIKERTOMUS 2008-2009 

Suomen Coaching-yhdistys on alansa riippumaton

asiantuntijayhteisö.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen 

• innostavan ja uutta luovan yhteisön, kehittää 
coaching-osaamista ja toimintamalleja jäsentensä 
kesken ja 

• vahvistaa coaching-brändin tunnettuutta.



HALLITUSTYÖSKENTELY

• Hallitukseen valittiin syksyn 2008 vuosikokouksessa 

o erovuoroisten tilalle Mertzi Bergman, Reijo Mylläri, Raija Peltola, 
Minna Rasila.

o Vanhoina jäseninä hallituksessa jatkoivat Ranja (ent. Hanna) 
Koverola, Lea Lillkåll, Jarmo Manner ja Leena Merikallio

• Hallituksen sisällä päätettiin seuraavasta  vastuunjaosta: Lea (pj, 
jäsenkirje, ulkoiset yhteistyösuhteet), Raija (vpj, talous), Jarmo 
(jäsenasiat ja -rekisteri), Ranja (koulutus, Coaching Point), Leena 
(jäsenillat, lukupiirit), Minna (web-sivut, lukupiirit, CoCo-toiminta,), 
Reijo (Coaching -peilaamo, jäsenasiat), Mertzi (tutkimus, 
markkinointi)

• Mertzi Bergman erosi hallituksen jäsenyydestä elokuussa.

• Hallituksen ja Coaching-yhdistyksen Tuki Oy:n yhteistyötä tiivistettiin 
ja hallituksen työskentelyä kehitettiin.

• Hallitus on kokoontunut toimintakauden aikana 12 kertaa.



TALOUS

• Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä ja vakaa. 

• Kauden toiminta oli 15 821,20 euroa ylijäämäinen. 
Yhdistyksen omistaman Suomen coaching-
yhdistyksen Tuki Oy:n vahvistamaton tilinpäätös 
näyttää  myös selkeästi positiivista tulosta  
onnistuneen Coaching Finland 2008 -kongressin 
ansiosta.

• Jäsenmaksulaskut lähetettiin maaliskuussa ja 
liittymislaskuja koko vuoden ajan.  Laskutus tapahtui 
Palvelumylly-järjestelmän kautta. Kahden 
maksukehotuksen jälkeen jäsen katsotaan 
eronneeksi yhdistyksestä.  Diplomikoulutusten ja 
Coaching Pointin laskutus on tehty manuaalisesti.



JÄSENREKISTERI ja valmentajahaku

• Yhdistyksen jäsenmäärä 31.8.2009 oli 309. Edellisenä 

vuonna maksaneita jäseniä oli 201 ja rekisterissä 269 

jäsentä. Jäsenrekisteristä on poistettu tilikauden aikana 

kaikki jäsenmaksunsa laiminlyöneet jäsenet. Nämä on 

katsottu yhdistyksen sääntöjen mukaan eronneiksi.

• Huomattava osa jäsenistä on käyttänyt yhdistyksen 

valmentajarekisteriä toimintansa esittelyyn. Myös 

valmentajarekisteristä on poistettu ne jäsenet, joiden 

jäsenyys on päättynyt

• Jäsenkirjeet on postitettu jäsenrekisteriohjelman avulla. 

Postituksessa oli teknisiä ongelmia keväällä, jota varten 

postituksia jouduttiin uusimaan. Tekniset ongelmat 

ratkaistiin elokuussa ja jäsentiedotteiden postitus 

on toiminut sen jälkeen hyvin.



TIEDOTUSTOIMINTA

• Yhdistyksen puheenjohtajan toimittama jäsenkirje 
on sähköpostitettu jäsenille keskimäärin kerran 
kuukaudessa. 

• Yhdistyksen www-sivut ovat osoitteessa 
www.coaching-yhdistys.com. Sivuilla on perustiedot 
yhdistyksestä sekä tietoa tulevista ja pidetyistä 
tapahtumista

• Yhdistyksellä on myös CoachingPedia-wiki, joka 
mahdollistaa myös jäsenten välisen viestinnän.

• Yhdistys hankki pysyvän postiosoitteen
– PL 175, 00181 Helsinki  (Coaching Pointin vieressä 

Ruoholandessa)

http://www.coaching-yhdistys.com/
http://www.coaching-yhdistys.com/
http://www.coaching-yhdistys.com/


Koulutus & jäsentapahtumat
• Diplomikoulutukset

– 2 ohjelmaa; 25 osanottajaa

• Jäsenillat

– 9 tapahtumaa; yhteensä noin 160 osanottajaa

• Coaching Day 29.9.2008 teemana  “ Hanki Elämä“. Osallistujia 
n.40

– Yhteistyössä ICF Finlandin kanssa ja vetäjinä Tiina Harmaja 

& Tapani Rinne

• SCY:n vuosikokous 27.10; osallistujia n. 30

– Asiantuntijaluento: Symbolien käyttö coachingissa/ Jarmo 

Manner

• Jouluglögit 18.12; joulumieltä nostamassa n. 20 jäsentä

• Coaching Finland 2009 kongressi 4-5.6 “Miten voittaa –

yhdessä!  Osallistujia yli 100.

• SCY:n 5-vuotisjuhla 4.6 mukana noin 40 juhlijaa

• Coaching kirjaprojektista lukupiireihin



Diplomikoulutus
• Ohjelma (4 pv) toteutettiin syksyllä 13 osanottajalle seuraavasti:

• 6.10 Mitä Coaching on ja Coachigin Etiikka

• Kouluttajina Vesa Ristikangas ja Ranja Koverola

• 20.10 Suora kommunikaatio, palaute ja haastaminen

• Kolutajana Harri Hirvihuhta

• 3.11 Asiakassuhteen luominen, henkilöbrandin kehittäminen ja 
markkinointi. Läsnäolo ja aktiivinen kuuntelu

• Kouluttajina  Tiina Harmaja ja Matti salo

• 24.11 Coachina kehittyminen, suunittelu ja tavoitteen asettaminen sekä 
projektitöiden purku

• Kouluttajina Ilona Rauhala ja Ranja Koverola

• Kevään ohjelma 12 osanottajalle oli seuraava:
• 2.3 Mitä Coaching on ja Coachigin Etiikka

• Kouluttajina Tapani Rinne ja Ranja Koverola

• 30.3 Asiakassuhteen luominen, henkilöbrandin kehittäminen ja 
markkinointi. Läsnäolo ja aktiivinen kuuntelu

• Kouluttajina Tiina Harmaja ja Ranja Koverola

• 20.4 Kysyminen, haastaminen ja tavoitteiden asettaminen

• Kouluttajana Harri Hirvihuhta

• 18.5 Coachina kehittyminen ja projektitöiden purku

• Kouluttajana Ilona Rauhala ja Ranja Koverola

Lisäksi molemmissa ohjelmissa oli mukana Coachingpedian esittely

/Kari Lahti 



Diplomikoulutus (jatkuu..)

• Nelipäiväistä koulutusta koordinoi kaikkina päivinä Ranja Koverola. 

• Lähipäivien lisäksi kukin osallistuja teki coachinghajoittelua sekä 
kasvokkain että puhelimitse ja

osallistui yhden projektityön tai

kirjareferaatin tekemiseen.  

• Osa kirjareferaateista julkaistiin

Coachingpediassa

• Koulutukset järjestettiin Radisson

Blu Seaside –kokoushotellissa

Kuva kevään ohjelman osanottajista.



JÄSENILLAT

• Jäseniltoja järjestettiin  noin kerran kuukaudessa pääosin 
Coaching Pointissa jäsenistöä kiinnostavista aiheista. Osanottajia 
tilaisuuksissa oli 16-30 henkilöä. Jäseniltojen teemat ja vetäjät 
olivat seuraavat:

• 16.9 Valmennus ja coaching 
– Vetäjänä Sami Berghäll

• 14.10.2008: U-teoria ja mitä se antaa coachingille
– Vetäjänä Antti-Juhani Wihuri

• 11.11.2008 : "Coachingin monet kasvot - mitä coaching on?“.

Tilaisuuden sisältö perustui neljään kirjaan, joista kirjojen lukijat olivat poimineet herättäviä 
näkökulmia coaching-toimintaan:

-Brocbank, A., Facilitating reflective learning through mentoring and
coaching, 2006 - Lea Lillkåll
- de Haan, E. Coaching with colleagues. An action guide for one-to-one
learning, 2005 (2004) - Kari Lahti
- Orem, S.L., Binkert, J. and Clancy, A.L., Appreciative Coaching. A
positive process for change. 2007 - Marika Tammeaid 
- Wilson, C., Best practice in performance coaching. A handbook for
leaders, coaches, HR -professionals and organizations, 2007 - Pirjo Puhakka.



JÄSENILLAT (jatkuu..) 

• 20.1.2009 : "Coachingin monet kasvot - organisaation näkökulma 
coachingiin"

Kuten marraskuun 2008 jäsenillassa, tämänkin illan ohjelma perustui neljään kirjaan 
- Clutterbuck, D. and Megginson, D., Making coaching work. Creating a
coaching culture, 2005 - Ilkka Ruuska 
- Leimon, A., Moscovici, F. and McMahon, G., Essential business coaching.
2005 - Minna Rasila
- Valeria, A.M. and Lee, R.J., Executive coaching. Aguide for the HR
professional, 2005 - Eija Mäkirintala
- Wall, B., Coaching for emotional exellence, 2007 - Raija Salomaa

• 10.2.2009 Hyvä tavoiteasetanta
-Vetäjinä: Lea Lillkåll & Marita Malinen 

• 10.3.2009: Positiivinen psykologia  positiivinen johtaminen 

- Vetäjinä Päivi Suokas & Eric Kaufmann

• 21.4.2009: Olematta olemisen jalo taito - läsnäolo 

- Vetäjinä: Sami Jalonen & Marita Malinen 

• 12.5.2009: Mitä annettavaa coachingilla on fasilitoinnille

ja vice versa 
- Tilaisuus järjestettiin yhdessä Fasilitaattorit ry:n kanssa.

• 24.8.2009: "Tunnetaitojen 360"  työkalu
- Esittelijänä Kasimir Ahola / FarexGroup



COACHING FINLAND 2009

• Coaching Finland 2009 kongressi järjestettiin Espoon 
Meripuistossa 4-5.6 teemanaan ”Kuinka voittaa –
yhdessä!”. Toteutuksesta vastasi talkootyönä Suomen 
Coaching-yhdistyksen tuki Oy:n hallitus Vesa 
Ristikangas, Marita Malinen ja Tapani Rinne sekä 
yhdistyksen jäsenten talkooryhmä.  

• Kongressiin osallistui yli 100 osanottajaa. Tapahtuma 
onnistui erinomaisesti. ”Ilmapiiri oli upea ja avoin; 
ohjelma hienosti rakennettu” kertoo yksi palautteista. 

• Tapahtuma tuotti runsaan positiivista huomiota, mm. 
Fakta-lehti julkaisi tapahtuman teemasta artikkeleita.

Lisäksi ohjelman annista ja sisällöstä tehtiin kattava 
yhteenveto yhdistyksen web-sivuille.



SCY 5-vuotisjuhla 4.6.2009
SCY:n 5-vuotista taipaletta juhlistettiin asiaankuuluvasti 

Lastenkutsuilla ilmapallojen ja serpenttiinien kera

•Super-Coaching taitoja esiteltiin 

mm. Super-Coaching Taitoradalla

•Lisää touhuttavaa tarjosi 

Askartelupöytä jonka äärellä 

Super-Coachien naamioista 

syntyi varsinaisia taideteoksia

•Juhlapuheen Sankarin kunniaksi 

piti puheenjohtaja Lea Lillkåll ja 

juontajina nähtiin Ria Parppei ja Vesa Ristikangas

•Illan päätti kaikkien Coach-Sankareiden 

suosikkibändi The Turners – ne kääntäjät



SCY 5-vuotisjuhla 4.6.2009

Coachingin aikanaan Suomeen tuoneet Coachingin äidit ja 

isät oli kutsuttu paikalle kukitettavaksi. 

Kuvassa Maj-Len Holmberg, Riika Perho, Kristiina Harju, Tiina Harmaja 

ja Maili Lepola. Kaksi muuta perustajajäsentä, Kaj Hellbom ja 

Antti Pöyhönen eivät valitettavasti päässeet paikalle



Kirjaprojektista lukupiireihin

• Keväällä käynnistyi coaching – kirjaprojekti, johon lähti 

mukaan 8 jäsentä, joista kukin luki valitsemansa 

coaching-kirjan ja laati siitä referaatin 

coachingpediaan. 

• Kirjojen kiinnostavin sisältö koottiin“Coachingin monet 

kasvot” – tilaisuuksiksi aiheina “Mitä on coaching” ja 

“Organisaation näkökulma coachingiin”. Kumpaakin 

aihetta käsiteltiin SCY:n jäsenilloissa.

• Lisäksi aiheista järjestettiin yhdessä Henryn kanssa 

teematilaisuudet Henryn jäsenille. Kiinnostus oli niin 

suurta, että tilaisuudet uusittiin. Osanottajia oli 

yhteensä lähes 150.



Kirjaprojektista lukupiireihin

• Kiinnostus kirjoja kohtaan innoitti kevään aikana 

perustamaan lukupiirejä.  Lukupiireihin ilmoittautui  

– 11 henkilöä pk-seudulta, 

– 13 Tampereen seudulta ja 

– 6 Turun seudulta.

• Helsingin lukupiirin yhteyshenkilö on Lea Lillkåll. 

Tampereella ja Turussa Leena Merikallio ja Minna 

Rasila ovat käyneet aloittamistapaamisessa, jossa 

lukupiiriryhmä on muodostanut omat toiminta-

käytäntönsä.



ALUETOIMINTA

• Lukupiirit ovat käynnistyneet Tampereella ja Turussa. 

Näiden myötä toivotaan syntyvän muutakin 

yhteistoimintaa ko. alueille.

• Käynnistettiin coaching-informaatiotilaisuuksien 

järjestelyt Sefen jäsenille Tampereella ja Oulussa 

Sefen paikallisten organisaatioiden toivomuksesta.  

Tilaisuudet toteutuvat syksyllä 09 ja vastuuhenkilönä 

on Marita Malinen.



COACHING POINT

• Yhdistys on vuokrannut käyttöönsä toimitilan 

Ruoholahdenkatu 24:stä Helsingin Kampissa.  

Coaching Point soveltuu koulutus- ja valmennustilaksi, 

lyhyisiin tilaisuuksiin jopa 15 hengelle. 

• Tilaa on käytetty hallituksen ja työryhmien kokouksiin 

ja sitä on vuokrattu jäsenille coaching-

asiakastyöskentelyyn ja koulutus-/kokoontumistilaksi.

• Vuokra on 30 euroa/4 tunnin jakso. 

• Ilona Rauhala on hoitanut tilavaraukset 

(mobile: 040 586 8596)



• 35 m2 = iso huone, keittokomero ja wc

• Katutasossa, oma sisäänkäynti

• Vuokra 30 e/4 tuntia – vain jäsenille

Coaching Point – edullista tilaa jäsenten 

asiakastyöhön

Ruoholahdenkatu 24, Helsinki (Kamppi)



MARKKINOINTI JA JÄSENHANKINTA

• Yhdistyksen esite uudistettiin ja sisältöä tarkennettiin.

• Yhdistyksen markkinointi keskittyi kongressin 

ympärille.  Kongressin markkinoinnista huolehti 

Suomen coaching-yhdistyksen tuki Oy:n hallitus.  

• Yhdistyksen toiminnan tunnettuvutta lisättiin Henryn 

jäsenille järjestetyissä neljässä ”Coachingin monet 

kasvot”- tilaisuudessa.

• Keväällä Fakta-lehti ja Kauppalehti  julkaisivat 

Coachingia käsittelevät teemanumeronsa, joissa

myös yhdistys tuli esille.



Yhteistoimintasuhteet & 

tunnettuus
• Toimintakauden aikana yhdistys järjesti yhdessä

muiden organisaatioiden kanssa seuraavat tilaisuudet

– ICF Finland: yhteinen Coaching Day aiheena “Hanki elämä“

– HENRY ry: Coachingin monet kasvot –tilaisuudet (4) HENRYn 

jäsenille

– Fasilitaattorit ry: yhteinen jäsenilta “Mitä annettavaa 

coachingilla on fasilitoinnille ja vice verse”

• Psycon Oy perusti Coaching-kirjaston yhdistyksen ja 

Henryn jäsenten käyttöön. Kirjastostosta kerrotaan 

tarkemmin Coachingpediassa.



Toiminnan kehittäminen

• Coaching Peilaamo
– Coaching peilaamo – valmennus antaa uusia välineitä oman työn 

arviointiin, omien kehitysalueiden tunnistamiseen ja hiomiseen sekä 

omien vahvuuksien entistä tehokkaampaan hyödyntämiseen 

asiakastyössä. Vamennuksen  (2 +1 pv) pääpaino on case-

työskentelyssä, josta osanottajat saavat palautetta 

ammattilaisraadilta, kollegoiltaan sekä itsereflektoinnista. 

– SCYn nykyinen ja edellinen hallitus pilotoivat ohjelman ja palaute oli 

positiivinen. Valmennus tehtiin yhteityössä Mirror Learning Oy:n 

kanssa. Tavoitteena on, että valmennus toteutetaan SCYn piirissä 

seuraavana toimintakautena.

• Coachille Coach eli CoCo-toiminta
– Coaching Dayssä syntyi ajatus coachien coachauksesta vastaavasti 

kuin työnohjaajien työnohjaus(ToTo). CoCo-toimintaa pilotoitiin ja 

siihen ilmoittautui 18 henkilöä, joista 15 prosessia toteutui. Osallistujat 

kokivat toiminnan pääsääntöisesti antoisaksi ja sitä

on päätetty jatkaa



Toiminnan kehittäminen (jatkuu)

• Jäsentutkimus 2009
– Keväällä aloitettiin valmistelut web-pohjaisen jäsentutkimuksen 

tekemiseksi, jonka tavoitteena on antaa yleiskuva SCYn jäsenistä, 

heidän odotuksistaan ja kokemuksitaan SCYn toimintaa kohtaan. 

Tutkimuksen teknisestä toteutuksesta vastasi Webforum Finland ja 

se tehtiin elo-syyskuussa 2009. Tuleva hallitus tulee hyödyntämään 

tuloksia SCYn toiminnan kehittämisessä.



Tutkimustoiminta

• Coaching tutkimusaiheena on Suomessa vielä 

varsin uusi mutta avaamassa uria. Viime vuoden 

aikana tehtiin ensimmäiset coaching-aiheiset 

väitöskirjat:

– Eija Mäkirintala: Feeling Better, Performing Better?

– Ria Parppei: Business Coaching itsesäätelyn 

kehitysinterventiona

• Coachingpediaan on pyritty keräämään 

väitöskirjojen lisäksi tiedossa olevia coaching-

aiheisia opinnäytetöitä.



Muita tapahtumia

• Coaching kongressin 

pääjärjestäjät kukitettiin 

Klippanilla

• Coaching Point 

–tilaa sisustettiin 

talkootyönä

•Coaching Peilaamo 

pilotoitiin nykyisen ja 

edellisen hallituksen 

voimin

•Mitä muuta tapahtui?


