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Hallitustyöskentely 

Hallitukseen valittiin syksyn 2011 vuosikokouksessa:  

– Erovuorossa olevien varsinaisten jäsenten tilalle 2-vuotiskaudeksi  
Eeva Jaakonmäki, Anjariitta Savolainen, Reijo Kauppila, Tatiana Stranius 

– Vanhoina jäseninä hallituksessa jatkoivat:  
Mari Mattsson, Marjo-Riitta Ristikangas, Pirjo Somerkivi ja Johanna Koskimies 

– Varajäseniksi valittiin Aapo Aittola ja Curt Ruokolahti.  
Varajäsenten toimikausi on 1-vuotinen. 
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Hallitustyöskentely 
Hallituksen sisällä päätettiin seuraavasta  vastuunjaosta: 
 
• Puheenjohtaja Johanna Koskimies 
• Varapuheenjohtaja Mari Mattsson 
• Talous Pirjo Somerkivi ja Anjariitta Savolainen 
• Jäsenasiat, jäsenrekisteri Mari Mattsson 
• Jäsenillat Eeva Jaakonmäki 
• Jäsenkirjeet ja muu viestintä Johanna Koskimies 
• Ulkoiset yhteistyösuhteet Marjo-Riitta Ristikangas ja Johanna Koskimies 
• Eettinen toimikunta Marjo-Riitta Ristikangas 
• Diplomikoulutus Tatiana Stranius ja Ranja Koverola (hall.ulkopuolisena) 
• Aluetoiminta (Turku) Matti Urho (hall. ulkopuolisena) 
• Aluetoiminta (Tampere) Timo Tommila (hall. ulkopuolisena) 
• Coachille Coach  Minna Rasila (hall. ulkopuolisena) 
• HENRYn coach-rekisterin valintaraati  Minna Rasila (hall. ulkopuolisena) 
• Www-sivut Reijo Kauppila 
• Järjestelmät Johanna Koskimies 
• Coaching Point Anjariitta Savolainen ja Aapo Aittola  
• SCYT-yhteistyö, Coaching-konferenssi Johanna Koskimies Marjo-Riitta Ristikangas ja  

 Pirjo Somerkivi 
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Hallitustyöskentely 

Hallitus on kokoontunut toimintakauden aikana 10 kertaa. Lisäksi hallitus vetäytyi toukokuun 
lopussa Kallio-Kuninkalaan pohtimaan yhdistyksen strategiaa ja jäsenpalveluiden kehittämistä 
sekä viimeistelemään jo edellisellä kaudella aloitettua yhdistyksen jäsenkriteerien ajan tasalle 
saattamista. Työn tuloksena päädyttiin ehdottamaan vuosikokoukselle jäsenkriteerien 
päivittämistä. 

 

Hallituksen toimintaa ovat ohjanneet yhdistyksen toiminta-ajatukseen sisältyvät periaatteet: 

1. Ammattilaisten yhteensaattaminen 

2. Coachingin tunnettuuden ja arvostuksen lisääminen 

3. Coachien ammatillisen kehittymisen tukeminen 
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Jäsenillat 
Toimintavuoden aikana järjestetiin yhteensä viisi jäseniltaa monipuolisista coachingiin liittyvistä 
aiheista. Illat ovat olleet hyvin suosittuja; muutamalla kerralla kaikki halukkaat eivät mahtuneet 
mukaan. Keskimäärin jäseniltoihin osallistui 15-28 henkeä. Jäseniltojen teemat  ja vieraat olivat 
seuraavat: 

Joulukuussa teemana oli "Näkyväksi tekemistä". 
Jäsenillassa nostettiin oivalluksia esille 
toiminnallisesti. Ohjelmasta vastasivat Ranja 
Koverola ja Marjo-Riitta Ristikangas. Tarjolla oli myös 
glögiä, lauluja ja jouluisia makupaloja sekä 
seurustelua. 

Tammikuun jäsenillan teemana oli positiivinen 
psykologia ja puhujana Taina Laane. Taina on ollut 
mm. Martin Seligmanin opissa University of 
Pennsylvaniassa. 

Maaliskuun jäsenillan puhujana oli Heikki Peltola, 
joka kertoi kuinka "Minästä syntyy me", eli miten 
ryhmään rakennetaan me-mieli. 

Huhtikuun jäsenillan aiheena oli Tunteet. Puhujina 
jäsenillassa olivat Jarkko Rantanen ja Arto 
Miekkavaara. 

Toukokuun jäsenillassa improvisointiin 
Improvmentin Jani Turun johdolla.  

Lisäksi toukokuussa pidettiin HearthMath –
esittelytilaisuus, jossa David Ward ja Jani Tikkanen 
kertoivat stressinhallinnasta. 

Elokuun jäsenillan korvasi 24.8.2012 järjestetty 
Coaching Finland 2012 –tapahtuma. 
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Diplomikoulutus 
 

Ohjelma (4 pv) toteutettiin syksyllä 2011  
(12 osallistujaa) seuraavasti: 

21.9  Mitä Coaching on ja Coachigin Etiikka 

Kouluttajina Vesa Ristikangas ja Riika Perho 

12.10  Suora kommunikaatio, palaute ja 
haastaminen 

Kouluttajana Harri Hirvihuhta 

16.11  Asiakassuhteen luominen, henkilöbrandin 
kehittäminen ja markkinointi. Läsnäolo ja 
aktiivinen kuuntelu 

Kouluttajina  Tiina Harmaja ja Ranja Koverola 

7.12  Coachina kehittyminen ja tavoitteen 
asettaminen sekä projektitöiden purku 

Kouluttajina Kaj Hellbom ja Ranja Koverola 

Kevään 2012 ohjelma (kahdeksan osallistujaa) oli 
seuraava: 

1.2  Mitä Coaching on ja Coachigin Etiikka 

Kouluttajina Maili Lepola ja Ranja Koverola 

1.3  Kysyminen, haastaminen ja tavoitteiden 
asettaminen 

Kouluttajana Harri Hirvihuhta 

12.4  Asiakassuhteen luominen, henkilöbrandin 
kehittäminen ja markkinointi. Läsnäolo ja 
aktiivinen kuuntelu 

Kouluttajina Tiina Harmaja ja Ranja Koverola 

18.5  Coachina kehittyminen ja tavoitteen 
asettaminen sekä projektitöiden purku 

Kouluttajana Kristiina Harju ja Ranja Koverola 

 

 

Vastuu diplomikoulutuksen järjestämisestä ja taloudesta siirrettiin Suomen coaching-yhdistyksen 
Tuki Oy:lle syksystä 2011 alkaen. 
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Diplomikoulutus (jatkuu..) 

• Nelipäiväistä koulutusta koordinoi kaikkina päivinä  
Ranja Koverola.  
Hallituksen edustajana koulutuksissa toimi  
Tatiana Stranius.  
 

• Lähipäivien lisäksi kukin osallistuja teki  
paricoaching-harjoittelua sekä kasvokkain  
että puhelimitse, luki valitsemansa coaching- 
perusteoksen sekä laati valitsemastaan aiheesta  
esityksen tai kirjareferaatin.  
 

• Koulutuksen lähipäivät on pidetty  
Coaching Pointissa 

 

 
Kuvassa kevään 2012  
diplomikoulutusryhmää 
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Aluetoiminta 

• Vuonna 2009 käynnistetyn Turun lukupiirin  
toiminta on jatkunut vireänä. Toimintavuoden 
päättyessä jäseniä oli 11, joista keskimäärin 8 on  
osallistunut toimintaan aktiivisesti. 
Piiri on vuoden aikana kokoontunut neljä kertaa.  
Käsitellyt aiheet ovat liittyneet coachingin   
ydinalueisiin,  esimerkkeinä coaching ja  
johtajuus sekä esimies ja coaching.  
Lukupiirin toimintaa on tarkoitus jatkaa  
samalla konseptilla tulevana vuotena. 
Lukupiiriä vetää Matti Urho. 

• Tampereen alueella aluetoiminta on  
hiipunut osallistujien vähyyteen. Tulevalla 
kaudella tunnustellaan mahdollisuutta siirtää 
toiminnan painopiste Toijalasta Tampereelle 
tai Hämeenlinnaan. 
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Tietojärjestelmät 

• Yhdistyksen jäsenrekisteriä ja jäsenkirjeiden postitusta hoidetaan Seuraava Oy:n Palvelumylly-
järjestelmällä. Seuraava Oy vastaa myös nykyisen Valmentajahaku-järjestelmän ylläpidosta.  

• Kaudella 2010-2011 aloitettu uuden jäsenrekisterijärjestelmän kartoitus ja etsintä on edennyt ja 
järjestelmän vaihto tapahtuu seuraavan toimintakauden aikana. 

• Yhdistyksen www-sivut ovat Planeetta Internet Oy:n palvelimella. Extranet otettiin käyttöön vuoden 2012 
alusta. Extranetin käyttöönoton ensimmäisenä vaiheena Coaching Pointin varauskirjanpito siirrettiin pois 
julkiselta sivustolta. Samoin hallitukselle on perustettu yksityinen alue kokouspöytäkirjojen ja muiden 
hallituksen sisäisten dokumenttien jakamista varten. 

• Coaching Point -varaukset ja muut kyselyt on hoidettu Kyselykoneella. 
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Tiedotustoiminta 

Www-sivut 

• Yhdistyksen www-sivut ovat osoitteessa www.coaching-yhdistys.com.  

• Sivuilla on perustiedot yhdistyksestä sekä tietoa tulevista ja pidetyistä tapahtumista. Jäsenten yksityisellä 
extranet-alueella on Coaching Pointin varauskirjanpito.  

• Www-sivujen rakenteen ja ulkoasun uudistus aloitettiin. 

Jäsenkirjeet 

• Puheenjohtajan toimittama jäsenkirje on postitettu jäsenille kuukausittain kesäkuukausia (kesä-heinäkuu) 
lukuunottamatta.  

• Erillisiä jäsentiedotteita on lisäksi lähetetty diplomikoulutukseen, coaching-konferenssiin, jäseniltoihin ja 
muihin ajankohtaisiin asioihin liittyen. 

• Yhteensä toimintavuoden aikana on lähetetty lähes 30 sähköpostia jäsenille. 

 

http://www.coaching-yhdistys.com/�
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Tunnettuuden edistäminen ja markkinointi 
SCY osallistui Henry ry:n järjestämille Uudista & Uudistu -messuille syyskuussa 2011 yhteisellä standilla ICF Finlandin 
kanssa. Messuja varten tuotettiin myös yhdistyksen uusi esite ja käyntikortti sekä kaksi roll-up-julistetta. Sekä esitteitä 
että käyntikortteja painatettiin 1000 kpl. Markkinointimateriaalia säilytetään Coaching Pointissa. 

Vuoden coach 2011 -valinnan yhteydessä tehtiin lehdistötiedote, joka lähetettiin noin 50 sanoma-, paikallis- ja 
aikakauslehdelle. SCY on mainittu mm. Aamulehdessä ja Tuusulan Sanomissa. 

Toimintakauden merkittävin markkinointitoimenpide on ollut Coaching Finland 2012 -tapahtuma, jossa: 

 yhdistysyhteistyökumppaneina olivat mukana Henry ry, ICF Finland, Suomen NLP-yhdistys, Ratkes ja EMCC 
(European Mentoring and Coaching Council) 

 Yritysyhteistyökumppaneina tapahtumaan osallistuivat BCC ja Bomentis Oy. 

 Konferenssia mainostettiin emailitse, Facebookissa, LinkedInissä ja suosittelijoiden kautta. Kutsu lähetettiin myös 
lehdistölle (noin 50 sanoma-, paikallis- ja aikakauslehteä), mutta yksikään ei innostunut lähtemään mukaan. 

 Vuoden Coachin valintaan liittyen tehtiin toinen lehdistötiedote. 

Lisäksi tutkittiin ja kartoitettiin muita markkinointitoimenpiteitä, kuten esimerkiksi Kauppalehden coaching-liitteen 
tuottaminen. Hanke todettiin SCY:n toiminnan kannalta epätarkoituksenmukaiseksi, ja siitä luovuttiin. 

Kauden aikana on keskusteltu myös suomalaisen coaching-lehden perustamisesta. 



13 

Jäsenmäärän kehitys ja jäsenhankinta 
• Yhdistyksen toimintaa tai coachingia ei ole aktiivisesti markkinoitu ulkoisesti. Yhdistyksemme jäsenet ovat 

olleet esillä eri lehdissä coachingia käsittelevien artikkelien yhteydessä. 

• Kesällä 2012 järjestettiin jäsenrekisterin suursiivous, jonka yhteydessä erotettiin 81 jäsenmaksunsa 
laiminlyönyttä jäsentä.  
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Yhteistyö muiden alan yhdistysten ja 
sidosryhmien kanssa 
• Yhteistyö ICF Finlandin kanssa  

– Yhteisosallistuminen Henryn Uudista & Uudistu –messuilla 09/2011  

– Vuoden Coachin 2012 valinta yhteistyössä 

– Diplomikoulutukselle aiotaan hakea ICF:n CCEU-hyväksyntää 

• Yhteistyö EMCC:n ja ICF:n kanssa eettisen toimikunnan perustamiseksi on aloitettu 

• ICF Finland, Ratkes, EMCC ja Suomen NLP-yhdistys olivat yhteistyökumppaneina Coaching Finland 2012 –
konferenssissa.  

• Tiedotusvaihtoa EMCC:n, Suomen NLP-yhdistyksen ja Ratkesin kanssa 

• Yhteistyö HENRY ry:n kanssa: Uudista & Uudistu 2011, Coaching Finland 2012 
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Coaching Point on  

1) kohtauspaikka yhdistyksemme  
jäsenille; mm. yhdistyksen jäsenillat ja muut 
tapahtumat järjestetään siellä 

2) jäsenet voivat vuokrata tilan edullisesti omaan toimintaansa 

 

Coaching Point, Savilankatu 1, otettiin käyttöön syyskuussa 2010. Kaudella 2011-2012 tilan käytettävyyttä ja 
viihtyisyyttä on parannettu mm. 

• hankkimalla GSM-lukko  

• asentamalla laminaattilattia 

• tehostamalla tilan lämmitystä talviaikaan 

 

Coaching Pointin käyttöaste on kasvanut edelleen. Vakituisia käyttäjiä on tällä hetkellä n. 25. Kuluvalla 
kaudella on järjestetty kaksi Coaching Point -tutustumisiltaa yhdistyksen jäsenille.  

Coaching Point 
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Coachille Coach 

• Coachille Coach eli CoCo-toiminta toteutettiin toimintavuoden aikana neljättä kertaa.  

• Ideana on “piiri”, jossa Aa koutsaa Beetä, Bee Ceetä jne. 

• Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle coachille oma koutsaus vastavuoroisuusperiaatteella 

• CoCo-piiriin osallistui tällä kertaa 52 jäsentämme.  

• Seuraava CoCo-piiri käynnistyy loppuvuonna 2012. 
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Suomen Coaching yhdistyksen Tuki Oy 
(SCYT) 

• SCYT Oy on Suomen coaching-yhdistyksen omistama osakeyhtiö. 

• SCYTin hallitukseen kaudella 2011-2012 ovat kuuluneet Vesa Ristikangas (puheenjohtaja), Pirjo Somerkivi 
ja Matti Urho.  

• SCYTin tehtävinä kaudella 2011-12 olivat: 

– Coaching Finland -konferenssin järjestäminen Espoon Meripuistossa  24.8.2012. Tapahtumaan 
osallistui n. 80 henkilöä. 

– Diplomikoulutuksen järjestäminen  

– Uudista & Uudistu –messuille osallistuminen 

– SCYT Oy on mukana myös SCY:n ja Henry ry:n välisessä yhteistyössä liittyen Henry Foorumin 
järjestämiseen marraskuussa 2012. 

• SCYT:n tilikauden tulos on 3.725,76 alijäämäinen. 
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Coaching Finland 2012 
• Coaching Finland 2012-konferenssi järjestettiin Espoon Meripuistossa 24.8.2012. Vuorovaikutteisen ja 

osaamisen jakamiseen keskittyvän tapahtuman teemana oli tällä kertaa Coaching5: sankari, tie, elämä, ilo 
ja energia. 

• Pääpuhujina tapahtumaan osallistuivat Mikael Jungner, Helsingin yliopiston neurotieteen prof. Eero 
Castrén sekä joogaopettaja Kylli Kukk. Päivän teemoja pohdittiin viidessä työpajassa, minkä lisäksi 
ohjelmaan kuului juhlallinen 5-vuotisillallinen sekä vauhdikas iltaohjelma. 

• Toteutuksesta vastasi talkooryhmä, johon kuuluivat Jani Tikkanen, Terhi Wistbacka, Inke Zimmerman, 
Minna Pietikäinen, Maria Gu, Johanna Koskimies, Anjariitta Savolainen, Riitta Hautala  sekä Coaching-
yhdistyksen tuki Oy:n hallitus Vesa Ristikangas, Pirjo Somerkivi ja Matti Urho. Talkootyöryhmän osuus 
tapahtuman onnistumiselle sekä osanottajien mukaan saamiselle itse tapahtumassa oli jälleen erittäin 
merkittävä! 

• Konferenssiin osallistui n. 80 coachia ja coachingista kiinnostunutta. Saadut palautteet olivat erittäin 
positiiviset.  

• Osa tapahtuman osallistujamaksuista päätettiin lahjoittaa Sairaalaklovnien työn tukemiseen. Mikael 
Jungner ja Eero Castrén liittyivät myös talkoisiin lahjoittamalla omat luennointipalkkionsa 
hyväntekeväisyyspottiin. Lahjoitettava summa oli yhteensä 3.490,00 euroa.  

• Tapahtuman taloudellinen tulos oli – 571,36 euroa. 
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Vuoden Coach 2012  

• Vuoden Coach valittiin Coaching Finland 2012–tapahtumassa 
24.8.2012 jo kolmannen kerran. 

• Ehdotuksia saatiin yhteensä 20, ehdokkaita oli kuusi. 

• Valintakriteerit 

– Millä tavoin henkilö on osallistunut aktiivisesti coaching-alan 
kehittämiseen?  

– Miten hän on edistänyt coachingin tai coachaavan johtamistavan 
näkyvyyttä ja tunnettuutta?  

– Miten hän on soveltanut coachingia tai coachaavaa johtamistapaa 
erityisen ansiokkaasti  käytännön työssään? 

• Valinnan teki raati, johon kuuluivat yhdistyksen hallituksen pj 
Johanna Koskimies, ICF Finland varapuheenjohtaja Tiina Hellgren 
sekä Jani Tikkanen konferenssitoimikunnan edustajana. 

• Vuoden Coach 2012 –tunnustuksella palkittiin tällä kertaa Vesa 
Ristikangas. Onnittelut! 
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Talous 

• Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä ja vakaa.  

• Kauden toiminta oli 10.433,03 euroa ylijäämäinen. Yhdistyksen omistaman Suomen 
coaching-yhdistyksen Tuki Oy:n tilinpäätös on 3.725,76 alijäämäinen. 

• Jäsenmaksulaskut lähetettiin tammikuussa 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. 
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