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Suomen Coaching-yhdistys ry 
 

TOIMINTAKERTOMUS 
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Hallitustyöskentely 

Hallitukseen valittiin syksyn 2012 vuosikokouksessa:  

– Erovuorossa olevien varsinaisten jäsenten tilalle 2-vuotiskaudeksi  

Aapo Aittola, Riitta Hautala, Timo Kasper ja Aleksi Litovaara 

– Tatiana Straniuksen tilalle 1-vuotiskaudeksi Minna Pietikäinen  

– Vanhoina jäseninä hallituksessa jatkoivat:  

Eeva Jaakonmäki, Reijo Kauppila, Anjariitta Savolainen,  

– Varajäseniksi valittiin Pia Winqvist ja Inke Zimmerman.  

Varajäsenten toimikausi on 1-vuotinen. 
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Hallitustyöskentely 

Hallituksen sisällä päätettiin seuraavasta  vastuunjaosta: 
 
• Puheenjohtaja Reijo Kauppila 
• Varapuheenjohtaja Minna Pietikäinen 
• Talous Timo Kasper 
• Jäsenasiat, jäsenrekisteri Riitta Hautala 
• Jäsenillat Eeva Jaakonmäki ja Pia Winqvist 
• Jäsenkirjeet ja muu viestintä Reijo Kauppila 
• Ulkoiset yhteistyösuhteet Reijo Kauppila 
• Diplomikoulutus Tatiana Stranius 31.12.2012 asti, Aleksi 

 Litovaara 1.1.2013 lähtien, Ranja Koverola 
 hallituksen ulkopuolisena operatiivisena 
 vastuuhenkilönä 

• Coachille Coach  Minna Rasila (hall. ulkopuolisena) 
• Www-sivut Reijo Kauppila 
• Järjestelmät Kari Tiilikainen (hall. ulkopuolisena) 
• Coaching Point Aapo Aittola ja Inke Zimmerman 
• Coaching Pointin varaukset ja laskutus Anjariitta Savolainen 
• SCYT-yhteistyö, Coaching-konferenssi Reijo Kauppila 
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Hallitustyöskentely 

Hallitus kokoontui toimintakauden aikana 11 kertaa. Hallituksen virallisten kokousten lisäksi 

hallitus piti vuoden vaihteessa viisi Unelmointi-seminaaria, joissa kehitettiin coachingin 

näkyvyyttä, tunnettuutta ja markkinointia sekä uusia jäsentoiminnan muotoja.  Lisäksi hallitus piti 

kauden aikana strategiapäivän, jossa tarkistettiin yhdistyksen strategia ja käsiteltiin 

vuosikokouksen hallitukselle lisävalmisteluun palauttama jäsenkriteeriasia. 

 

Yhdistyksen toimintaa ohjaavina pääajatuksina ovat olleet: 

1. Ammattilaisten yhteensaattaminen 

2. Coachingin tunnettuuden ja arvostuksen lisääminen 

3. Coachien ammatillisen kehittymisen tukeminen 
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Hallituksen työseminaarit: Unelmointi 

• Hallitus piti 5 Unelmointi-työseminaaria, jonka tuloksena 
syntyi markkinointisuunnitelma sekä suunnitelmat jäsenistön 
aktivoimiseen ja coaching-materiaalin tekemiseen. 

• Coaching-materiaali tehtiin kahdesta näkökulmasta: Mitä 
coaching on ja Coachingin vaikuttavuus. Näistä materiaaleista 
työstettiin videot, audiot ja draamalliset esitykset yhdistyksen 
kevätparveilussa toukokuussa 2013. 

• Markkinointisuunnitelmasta ehdittiin toteuttaa osa; osa jää 
seuraavalle toimintakaudelle. 
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Jäsenten toiminta 

• Jäsenet osallistuivat aktiivisesti yhdistyksen toimintaan ja sen 
kehittämiseen: 
– Facebook-sivu avattiin: jäsenille oma, suljettu sivu ja kaikille avoin 

coachingiin liittyvä sivu. 

– Työpajoissa tehtiin kevään aikana kaikkien käyttöön materiaalit ”Mitä 
coaching on” ja ”Coachingin vaikuttavuus”. Materiaalit julkaistiin 
powerpointeina. 

– 6 välineiltaa, mukana 13 jäsentä, iltoihin osallistunut 4-8 henkilöä 

– Myynnistä järjestettiin jäsenillan jälkeen opintopiiri, joka kokoontui 
kerran. 

– Coaching-aiheisten artikkeleiden kirjoittajaryhmä aloitti toiminnan, 
mukana on ainakin 7 jäsentä. 

– Aluetoiminta: Turussa toimii lukupiiri. 



8 

Jäsenillat 

Toimintavuoden aikana järjestettiin yhteensä kuusi jäseniltaa, joissa kolmessa oli jäsenistön 
toiveesta teemana myyntiin liittyvät asiat. Illat ovat olleet hyvin suosittuja; muutamalla kerralla 
kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan. Jäseniltoihin osallistui 15-28 henkeä. Jäseniltojen 
teemat  ja vieraat olivat seuraavat: 

Syyskuussa teemana oli ”Myynnin tuotteistus”. Liisa 

Lehtosalo-Iskanius kertoi ja keskustelutti, miten omat 

coaching-palvelut kannattaisi tuotteistaa. 

Marraskuussa teemana oli ”Myynti kuntoon". 

Jäsenillassa Rementor:in kokenut myyntivalmentaja 

ja coach Reijo Mylläri  haastoi osallistujat miettimään 

omaa myyntipitchiään ja toi esiin myyntiin liittyviä 

tekniikoita. 

Joulukuussa vietettiin pikkujoulut, ”Onnistumisia, 

unelmia ja glögiä”. Illan vetäjänä toimi Pia Winqvist. 

 

 

Tammikuunn jäsenillan aiheena oli  edelleen myynti! 

”Miten coachingpalveluiden myynti saadaan 

lentoon”. Illan alustajana oli kokenut 

myyntivalmentaja Timo  Merikallio. Illan aikana 

mietittiin miten oman myynnin nosto uudelle tasolle 

tapahtuu . 

Helmikuun jäsenillassa Reetta Vanhanen kertoi 

meille NLP:n uusista tuulista.  Illan teemana oli ”Next 

Generation NLP”.   

Huhtikuun jäsenillan teema oli ”Hyvän elämän 

salaisuus”. Teemaan meidät johdatti Valmentamon 

toimitusjohtaja Anne Karilahti. 
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Muut jäsentapahtumat 

• Coaching Day 11.10.2012 
– Perinteisesssä Coaching Day:ssä olivat puhujina Pekka Pohjakallio 

(Ninetofive – redesigning the work week)  ja vuoden coach Vesa 
Ristikangas (Coachina toimiminen ja kehittyminen). Mukana oli noin 
35 jäsentä. 

• Kevätparveilu 24.5.2013 
– Jäsenten kevättapaaminen järjestettiin Kallio-Kuninkalassa 

Järvenpäässä. Ohjelmassa oli tutustumista ja verkostoitumista sekä 
coachingista oppimista toiminnallisten ja draamallisten menetelmien 
avulla. Kevätparveilussa tehtiin myös coachingin tunnettuuden 
lisäämiseen videoita ja audioita. Mukana tapahtumassa oli noin 40 
jäsentä. 
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Coachille Coach 

• Coachille Coach eli CoCo-toiminta toteutettiin nyt  viidettä kertaa.  

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

• Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle coachille oma koutsaus vastavuoroisuusperiaatteella 

• CoCo-piiriin osallistui tällä kertaa 44 jäsentämme.  

• Seuraava CoCo-piiri käynnistyy loppuvuonna 2013. 
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Diplomikoulutus 

Ohjelma (4 pv) toteutettiin syksyllä 2012 kahdeksalle 

osallistujalle seuraavasti: 

 

• 17.9. Mitä Coaching on ja Coaching Ydintaidot 
Kouluttajana Ranja Koverola 
Coachingin etiikka 
Kouluttajana Vesa Ristikangas 

 

• 15.10. Tuloksellinen vuorovaikutus 
Suora kommunikaatio, palaute, haastaminen ja 
vaikuttavat kysymykset  
Kouluttajana Harri Hirvihuhta 

 

• 19.11. Läsnäolo ja aktiivinen kuuntelu 
Kouluttajana Ranja Koverola 
Henkilöbrandin kehittäminen ja markkinointi 
Kouluttajana Tiina Harmaja 

  

• 10.12. Asiakassuhteen luominen ja Coachina 
kehittyminen 
Kouluttajana Tapani Rinne 

 

 

Kevään  2013 ohjelma  kymmenelle osallistujalle oli 

seuraava: 
 

• 4.2 Mitä Coaching on ja Coaching Ydintaidot 
Kouluttajana Ranja Koverola 
Coachingin etiikka 
Kouluttajana Tapani Rinne 

 

• 18.3. Tuloksellinen vuorovaikutus 
Suora kommunikaatio, palaute, haastaminen ja 
vaikuttavat kysymykset  
Kouluttajana Harri Hirvihuhta 

 

• 15.4. Läsnäolo ja aktiivinen kuuntelu 
Kouluttajana Ranja Koverola 
Henkilöbrandin kehittäminen ja markkinointi 
Kouluttajana Tiina Harmaja 

  

• 13.5. Asiakassuhteen luominen ja Coachina 
kehittyminen 
Kouluttajana Kristiina Harju. 
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Diplomikoulutus (jatkuu..) 

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

toimi syksyllä Tatiana Stranius ja keväällä Aleksi Litovaara 
 

• Lähipäivien lisäksi kukin osallistuja  

teki paricoaching -harjoittelua  

sekä kasvokkain että puhelimitse,  

luki valitsemansa coaching- 

perusteoksen sekä laati  

valitsemastaan aiheesta  

esityksen tai kirjareferaatin.  
 

• koulutukset 

järjestettiin Coaching Pointissa 

 

 

 

Kuvassa kevään 2013  

diplomikoulutusryhmä 
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Tiedotustoiminta 

Jäsenkirjeet 

 

• Puheenjohtajan toimittama jäsenkirje on postitettu jäsenille 9 kertaa. 

• Erillisiä jäsentiedotteita on lisäksi lähetetty mm. coach-haun avaamiseen, jäsenten 

kevättapaamiseen ja coaching-konferenssiin liittyen. 

• Jäsenpostitukset hoidettiin vuoden 2012 aikana Palvelumylly-järjestelmällä, ja vuoden 
vaihteen jälkeen FloMembers-järjestelmän avulla. 

 

Www-sivut 

 

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

• Sivuilla on perustiedot yhdistyksestä sekä tietoa tulevista ja pidetyistä tapahtumista. Sivuilla 
on myös linkki coach-hakuun, jäsenekstraan ja hallitusekstraan. 

• Www-sivujen ja graafisen ilmeen uudistaminen aloitettiin alkukesästä 2013 Suomen 
Pienyrittäjien Mainostoimiston kanssa. Uudet sivut julkaistaan Coaching Dayssa 14.10.2013.  

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


14 

Markkinointi 
• Markkinointisuunnitelman mukainen kokonaisvaltainen tekeminen: 

– Perusaineisto 

– Vaikuttavuus 

– Coach-haku  (uusiminen ja nettisivuille) ja HR-viestiin artikkeli ja mainos, 

– Facebookiin ja nettisivuille  coach-hausta 

– Videoklipit, audiot ja draamat 

– Printtimedia 

– Juttu Kirkko ja kaupunki –lehdessä 

– Markkinointikysely jäsenille 

• Jäsenet osallistuivat aktiivisesti markkinointiin. 

 

• Henry FOORUMI 6.11.2012 ”Työelämä – vai työ ja elämä”: yhdistys ja yhdistyksen jäseniä osallistui tapahtuman 
valmisteluihin ja toteutukseen mm. seminaarien puheenjohtajina ja coaching-torin coacheina. Yhdistyksellä oli myös 
työpaja, jonka ohjasivat Johanna Koskimies ja Vesa Ristikangas. Yhdistyksellä oli tapahtumassa myös oma ständi. 

 

• Merkittävä markkinointitoimenpide on ollut  Coaching Finland –konferenssi, jossa: 

– yritysyhteistyökumppaneina olivat mukana Business Coaching Institute ja Coaching House BoMentis Oy. 

– Yhdistysyhteistyökumppaneina tapahtumaan osallistuivatI CF Finland, Suomen NLP-yhdistys ja Johdon työnohjaajat ry  

– Tapahtumasta lähettiin lehdistölle lehdistötiedote 

– Konferenssia mainostettiin emailitse, Facebookissa, LinkedInissä, suosittelijoiden kautta 
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Nuorten coaching 

• Toimintakauden aikana käynnistettiin nuorille 
suunnattu vapaaehtoiscoaching yhteistyössä ICF 
Finlandin kanssa. 

• Mukana on yhteensä noin 50 vapaaehtoiscoachia 
molemmista yhdistyksistä. 

• Elokuun 2013 loppuun mennessä oli toteutettu 
ainakin 9 coaching-prosessia. 

• Nettisivut ovat osoitteessa www.kasvuntukena.fi  

 

http://www.kasvuntukena.fi/
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Yhteistyö sisaryhdistysten ja muiden 
sidosryhmien kanssa 

• Sisaryhdistyksiin (mm. ICF Finland, NLP-yhdistys ja Henry ry) on oltu yhteyksissä 

mm. coaching-konferenssin markkinointiin liittyvissä asioissa. Yhteistyötä on 

pyritty rakentamaan myös tapaamisten merkeissä. Mistä löytyisi luonnollisia 

synergiaetuja? Suomen NLP-yhdistys  ja Johdon työnohjaajat ry olivat 

yhteistyökumppanina Coaching Finland -tapahtumassa. Lisäksi ICF Finland oli 

mukana kutsuttuna yhteistyökumppanina. 

• Coachingin eettinen toimikunta on tavannut 10 kertaa. Toimikunta on tehnyt 

luonnoksen coachingin ja mentoroinnin eettisen toimikunnan toiminnasta, 

toimikunnan tarkoituksesta ja tehtävistä, kokoonpanosta ja linjauksen ristiriitojen 

ratkaisemisesta. Myös malli valitusmenettelystä on tehty. 

• Päätettiin aloittaa yhteistyö Lasten oikeuksien tuki ry:n kanssa. Yhteistyössä 

tarjotaan coachingia nuorille. 
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Coaching Point on  

1) kohtauspaikka yhdistyksemme  

jäsenille 

2) tapa tukea jäsentemme liiketoimintaa,  

jäsenet voivat vuokrata tilan edullisesti omaan toimintaansa 

Coaching Pointin käyttö ja varustus 

• Coaching Pointin käyttömukavuutta on lisätty uusimalla kahvinkeitin ja hankkimalla matto. 

Siivousvälineistöä on hankittu lisää erityisesti laminaatin hoito huomioiden. Tilaan saatiin 

myös kaksi kokoon taitettavaa pöytää. 

• Oven puhelinaukaisujärjestelmä on toiminut hyvin ja varmastikin vaikuttanut tilan käytön 

lisääntymiseen. Kiistattomasti pointin käyttö on lukon myötä aikaisempaa vaivattomampaa. 

• Coaching Pointin käyttöaste on kasvanut tasaisesti, vakituisia käyttäjiä on tällä hetkellä n. 

20. 

• Jäsentoiminta on vilkasta, ja se tapahtuu pääasiassa Coaching Pointissa. 

Coaching Point 
Savilankatu 1, 00250 Helsinki 
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Tietojärjestelmät 

• Yhdistyksen jäsenrekisteri ja coach-haku vaihdettiin uudelle palveluntuottajalle FloApps 

Oy:lle vuoden vaihteessa.  Vaihdoksella tehtiin mahdolliseksi se, että yhdistyksen jäsen 

pystyy yhdessä paikassa ja yhdellä tunnuksella hoitamaan kaikki jäsenyyteen liittyvät asiat, 

myös coach-haun.  Samalla laajennettiin jäsenekstran palvelut käsittämään  mm. tapahtumiin 

ilmoittautumisen. 

• Yhdistyksen www-sivut ovat Planeetta Internet Oy:n palvelimella. Tällä palvelimella otettiin 

käyttöön myös hallitusekstra, jossa sijaitsevat kaikki hallituksen työskentelyyn liittyvät 

asiakirjat ja tiedot. 
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Jäsenmäärän kehitys 
Jäsenrekisterijärjestelmän uudistamisen yhteydessä tammikuussa 2013 jäsenrekisteristä poistettiin 24 
henkilöä, joiden jäsenmaksu oli maksamatta.  
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Suomen Coaching yhdistyksen Tuki Oy 
(SCYT) 

• SCYTin vuosikokouksessa 7.12.2012 valittiin hallitukseen Vesa Ristikangas, Pirjo Somerkivi, 

Johanna Koskimies, Reijo Kauppila ja Timo Kasper. Hallitus valitsi keskuudestaan 

puheenjohtajaksi Vesa Ristikankaan. 

• Hallitus on kokoontunut 2 kertaa. 

• SCYTin toiminta on jatkunut entiseen tapaan. Diplomikoulutus järjestettiin syksyllä 2012 ja 

keväällä 2013. Perinteinen Coaching Finland -konferenssin järjestettiin Espoon Meripuistossa 

23.8.2013. Tapahtumaan osallistui n. 70 henkilöä. 

• SCYT:n talous on pysynyt vakaana. 



21 

Coaching Finland 2013 
• Coaching Finland 2013 -konferenssi järjestettiin Espoon Meripuistossa 23.8.2013. 

Vuorovaikutteisen ja osaamisen jakamiseen keskittyvän tapahtuman teemana oli tällä kertaa 

”Anna Palaa”. 

• Pääpuhujina tapahtumaan osallistuivat psykologian tohtori, tutkija Marja Kokkonen, 

professori, ylilääkäri Hannu Lauerma ja tähtitanssija Minna Tervamäki . Coachingia  ja 

innostumista pohdittiin seitsemässä työpajassa, minkä lisäksi ohjelmaan kuului illallinen ja 

tarinateatteri Kapriisin esitys. 

• Toteutuksesta vastasi talkooryhmä, johon kuuluivat Jani Tikkanen, Inke Zimmerman, Tapani 

Rinne, Tiina Hellgrén, Tuulia Haikarainen, Johanna Koskimies ja Riika Perho,  sekä Coaching-

yhdistyksen tuki Oy:n hallitus Vesa Ristikangas, Pirjo Somerkivi , Reijo Kauppila ja Timo 

Kasper. Talkootyöryhmän osuus tapahtuman onnistumiselle sekä osanottajien mukaan 

saamiselle itse tapahtumassa oli jälleen erittäin merkittävä! 

• Konferenssiin osallistui n. 70 osanottajaa. Tapahtuma onnistui erinomaisesti. Saadut 

palautteet olivat erittäin positiiviset. Tapahtuman taloudellinen tulos oli positiivinen. 

• Tapahtumassa julkistettiin neljännen kerran Vuoden Coach, joka tänä vuonna on Marianne 

Borg Hyökki. 
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Vuoden Coach 2013 

• Vuoden Coach valittiin Coaching Finland 2013 –

tapahtumassa jo neljännen kerran.  

• Ehdotuksia saatiin n. 15 henkilöltä, ehdokkaita oli 4. 

• Lopullisen valinnan teki raati, johon kuuluivat 

yhdistyksen hallituksen pj Reijo Kauppila, ICF Finland:n 

varapuheenjohtaja Tuovi Haikala sekä  

Jani Tikkanen konferenssitoimikunnan edustajana. 

• Vuoden Coach 2013 -tunnustuksella  palkittiin tällä 

kertaa Marianne Borg Hyökki Business Coaching 

Institutesta. 
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Talous 

• Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä ja vakaa.  

• Kauden toiminta oli noin 3.800 euroa ylijäämäinen. Yhdistyksen omistaman Suomen 

coaching-yhdistyksen Tuki Oy:n vahvistamaton tilinpäätös näyttää vähän positiivista tulosta. 

• Jäsenmaksulaskut lähetettiin huhtikuussa ja liittymislaskuja koko vuoden ajan.  Laskutus 

tapahtui FloMembers-järjestelmän kautta. Kahden maksukehotuksen jälkeen jäsen katsotaan 

eronneeksi yhdistyksestä.   

• Myös Coaching Pointin laskutuksessa on voitu hyödyntää FloMembers-järjestelmää. 

 

 


