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Suomen Coaching-yhdistys ry 

 
TOIMINTAKERTOMUS 

toimintakaudelta 1.9.2013-
31.8.2014 
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TOIMINTAAMME OHJAAVAT EDELLEEN 
Yhdistyksen toimintaa ohjaavina ajatuksina ovat olleet 

1. Ammattilaisten yhteen saattaminen 

2. Coachingin tunnettuuden ja arvostuksen lisääminen 

3. Coachien ammatillisen kehittymisen tukeminen 

 

Toiminta-ajatus 

SCY on suomen suurin coaching järjestö, jonka tehtävänä on coachien ja coachingia työssään 
käyttävien ammattilaisten osaamisen kehittäminen, coachingin arvostuksen ja tunnettuuden 
lisääminen sekä rennon ja innostavan vertaisyhteisön tarjoaminen jäsenilleen. 

 

Tehtävänsä täyttämiseksi Suomen coaching-yhdistys 

Tekee tunnetuksi coachingia ja sen menetelmiä 

Kehittää ja ylläpitää coach-toiminnan koulutuksellista ja eettistä normistoa 

Harjoittaa alan julkaisu-, tiedotus- ja tutkimustoimintaa 

Pitää yhteyttä kansallisiin ja kansainvälisiin alan järjestöihin 

Tarjoaa osaavan ja osaamistaan jakavan vertaisyhteisön yhdistyksen jäsenille 
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TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT  
2013-2014 

• Ammattilaisten yhteen saattaminen 

• Coachingin tunnettuuden ja arvostuksen lisääminen 

• Coachien ammatillisen kehittymisen tukeminen 

• Muut jäsenpalvelut 
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Hallitustyöskentely 

Hallitukseen valittiin syksyn 2013 vuosikokouksessa:  

• Erovuorossa olevien varsinaisten jäsenten tilalle 2-vuotiskaudeksi  

Minna Pietikäinen,  Anna-Mari Tilli, Merja Uschanoff ja Riitta Hautala  

• Vanhoina jäseninä hallituksessa jatkoivat:  

Aapo Aittola, Timo Kasper ja Aleksi Litovaara, Pia Winqvist 

• Varajäseniksi valittiin Riitta Sutinen ja Inke Zimmerman 

Varajäsenten toimikausi on 1-vuotinen. 
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Hallitustyöskentely 
Hallituksen sisällä päätettiin seuraavasta  vastuunjaosta: 

 

• Puheenjohtaja Minna Pietikäinen 

• Varapuheenjohtaja Pia Winqvist 

• Talous Timo Kasper 

• Jäsenasiat, jäsenrekisteri Riitta Hautala, Inke Zimmerman 

• Jäsenillat Aleksi Litovaara, Anna-Mari Tilli ja Merja 
 Uschanoff 

• Jäsenkirjeet ja muu viestintä Minna Pietikäinen 

• Facebooksivut Riitta Sutinen 

• Nettisivujen päivitys Riitta Hautala 

• Ulkoiset yhteistyösuhteet Minna Pietikäinen 

• Coaching Point Aapo Aittola ja Inke Zimmerman 

• Coaching Pointin varaukset Inke Zimmerman 

• SCYT-yhteistyö, Coaching-konferenssi Minna Pietikäinen 

• Diplomikoulutus Ranja Koverola (hall. ulkopuolisena  operatiivisena 
vastuuhenkilönä) 

• Coachille Coach  Minna Rasila (hall. ulkopuolisena) 

• Www-sivut Riitta Hautala 

• Nuorten vapaaetoiscoaching Leena Rinne (hall. Ulkopuolisena) 

• Eettinen toimikunta Marjo-Riitta Ristikangas (hall. Ulkopuolisena) 
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Hallitustyöskentely 
• Hallitus kokoontui toimintakauden aikana 8 kertaa.  

• Hallituksen virallisten kokousten lisäksi hallitus piti vuoden vaihteessa kolme 
suunnittelupalaveria, joissa suunniteltiin tehtävien jakoa ja yhdistyksen 
toimintaa.   

• Lisäksi hallitus piti kauden aikana strategiapäivän, jossa tehtiin yhdistyksen 
toimintasuunnitelma ja vuoden 2014-2015 budjetti sekä suunniteltiin ketä 
ehdotetaan uusiksi hallituksen jäseniksi. 

• Käynnistettiin coachingin tunnettuuskampanja 

• Elokuussa 2014 perustettiin coachingin tunnettuuskampanjan ohjaus- ja 
suunnitteluryhmä. Mukana on ICF Finlandista Päivi Äijälä, Ranja Koverola ja 
Pirjo Puhakka sekä SCY:stä Heli Koistinen, Pilvi Nybom ja Minna Pietikäinen. 

• Viestintätoimistoksi kampanjaan valittiin kilpailutuksen myötä Superson Oy. 
Viestintäsuunnitelma julkaistíin Coaching Dayssä 7.10.2014. 
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Yhdistyksen hallinnollisten toimintatapojen 
kehittäminen 

• Hallitus tarkisti ja kehitti taloudenhoidon ja jäsenrekisterin toimintoja 
niin, että tiedot ovat ajan tasalla ja toiminnot jatkossa oikea-aikaisia. 

• Yhdistys siirtyi yhden vuosikokouksen toimintatavasta kahden 

vuosikokouksen toimintatapaan. Kevätkokous pidettiin toukokuussa 

2014. 

• Yhdistyksen uudet säännöt käsiteltiin kevätkokouksessa ja hyväksyttiin 

ylimääräisessä yhtiökokouksessa. 

• Hallituksen jäsenten vastuualueista tehtiin tehtävän-/prosessikuvaukset, 

jotka auttavat jatkossa uusia hallituksen jäseniä ottamaan haltuun heille 

sovitun vastuualueen.  
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Jäsenten toiminta 

Jäsenet osallistuivat aktiivisesti yhdistyksen toimintaan ja sen 
kehittämiseen: 

 
• Jäseniltoja järjestettiin 9 kertaa 

• Lisäksi järjestettiin virtuaalijäsenilta, kirjailta ja eettinen ilta. 

• Jäsenten suljettu Facebook-sivu toimi aktiivisesti. 

• Toimintakaudella 2012-2013 aloitetun artikkelipiirin toimintaa 
jatkettiin loppuun 

• Yhteistyötä tehtiin erityisesti Suomen NLP-yhdistyksen kanssa 
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Jäsenillat 
Toimintavuoden aikana järjestettiin yhteensä yhdeksän jäseniltaa, Illat ovat olleet suosittuja. 
Jäseniltoihin osallistui 10-20 henkeä. Jäseniltojen teemat  ja vieraat olivat seuraavat: 

Lokakuussa järjestettiin ruotsinkielinen 

jäsenilta ”Höstmingeln” alustajana Ússa 

Vihljámsdóttir. 

Marraskuussa teemana oli ”Ryhmäcoaching".  

Joulukuussa vietettiin pikkujoulut, ”Glögi-ilta” 

-teemalla.  

Tammikuunn jäsenillan aiheena oli ”Tiedätkö 

mikä sinua oikeasti motivoi”. Illan alustajana 

oli Pia Winqvist.  

Helmikuun jäsenillassa Marie Mikkola vei 

meidät taiteiden maailmaan. Illan teemana oli 

”Luova minä -taidevalmennus”.   

Maaliskuun jäsenilta järjestettiin yhteistyössä 

Suomen NLP –yhdistyksen kanssa Minna 

Pietikäisen ja Jaana Hautalan johdattamana 

aiheena ”Mitä yhteistä meillä on? 

Huhtikuussa Tapani Rinne alusti aiheesta  

”Johtoryhmäcoaching”.  

Toukokuun jäsenillassa käsittelyssä oli 

”Eettisyys  työnohjauksessa ja coachingissa” 

alustajana Marjo-Riitta Ristikangas 

Kesäkuun jäsenillassa käsiteltiin aihetta ”Mitä 

urheilumaailmasta voi tuoda 

businesscoachingiin” 



10 

Muut jäsentapahtumat 

• Coaching Day 14.10.2013 
• Perinteisesssä Coaching Day:ssä olivat puhujina Ilkka Halava (Prime 

Frontier Oy:stä)  ja vuoden coach Marianne Borg Hyökki (Business 
Coaching Center Oy:stä). Mukana oli noin 35 jäsentä. 

• Kevätparveilu 22.5.2014 
• Jäsenten kevättapaaminen järjestettiin Kallio-Kuninkalassa Järvenpäässä. 

Päivä järjestettiin yhteistyössä Suomen NLP-yhdistyksen kanssa.  Päivä 
sisälsi NLP:n, coachingiin ja molempiin samanaikaisesti liittyviä teemoja. 
Mukana tapahtumassa oli noin 70 jäsentä. 

• Johtajuusenergiaa 2014 –tapahtuma  
• Coaching Finland tapahtuman sijaan päätettiin järjestää coachingin 

tunnettuutta edistävä johtajuusenergiaa 2014 tapahtuma johtajille 
yhteistyössä Momentti Oy:n kanssa. Tapahtumaa suunniteltiin ahkerasti 
ja sen oli määrä olla kesäkuussa 2014. Vähäisen ilmoittautujamäärän 
vuoksi tapahtuma jouduttiin kuitenkin peruuttamaan.  
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Diplomikoulutus 
Ohjelma (4 pv) toteutettiin keväällä 2014  

16 osallistujalle seuraavasti:  

Päivä 1 

• 3.2. Mitä Coaching on ja Coaching Ydintaidot, 
valmentajana Ranja Koverola 

• Coachingin etiikka, valmentajana Marjo-Riitta 
Ristikangas. 

Päivä 2 

• 10.3. Tuloksellinen vuorovaikutus 
Suora kommunikaatio, palaute, haastaminen ja 
vaikuttavat kysymykset, valmentajana Harri 
Hirvihuhta 

Päivä 3 

• 7.4. Läsnäolo ja aktiivinen kuuntelu, valmentajana 
Ranja Koverola 

• Henkilöbrandin kehittäminen ja markkinointi, 
valmentajana Tuovi Haikala 

Päivä 4 

• 19.5. Asiakassuhteen luominen ja Coachina 
kehittyminen, valmentajana Ranja Koverola   

Ohjelma (4 pv) toteutettiin syksyllä 2014  

12 osallistujalle seuraavasti: 

Päivä 1 

• 8.9. Mitä coaching on? Coachingin 
peruskysymykset ja asiakassuhteen luominen, 
valmentajina Ranja Koverola ja Tapani Rinne  

Päivä 2 

• 13.10. Tuloksellinen vuorovaikutus. Suora 
kommunikaatio, palaute, haastaminen sekä 
vaikuttavat kysymykset, valmentajana Harri 
Hirvihuhta 

Päivä 3 

• 10.11. Läsnäolo ja aktiivinen kuuntelu, 
valmentajana Ranja Koverola 

• Henkilöbrandin kehittäminen ja markkinointi, 
valmentajana Tiina Harmaja 

  

Päivä 4 

• 8.12. Coaching ja etiikka, valmentajana Marjo-
Riitta Ristikangas 

• Coachina kehittyminen, valmentajana               
Ranja Koverola 

 



12 

Diplomikoulutus (jatkuu..) 

• Nelipäiväistä koulutusta koordinoi kaikkina päivinä Ranja Koverola. Koulutusta on uudistettu palvelemaan 
paremmin ydintaitojen välittymistä ja osallistujilta saadun palautteen mukaan niin, että coachingin etiikka on 
nyt siirretty viimeiseen päivään ja koko ensimmäinen päivä käytetään teemoihin mitä coaching on sekä 
ydintaitoihin.  

 

• 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 

 

 

 

Vastuu diplomikoulutuksen järjestämisestä SCYT Oy:llä. 
 

Kuvassa syksyn 2014  

diplomikoulutusryhmä 
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Tiedotustoiminta 

Jäsenkirjeet 

 
• Puheenjohtajan toimittama jäsenkirje on postitettu jäsenille  vähintään 1 kertaa 

kuukaudessa. 

• Erillisiä jäsentiedotteita on lisäksi lähetetty mm. Kevätparveiluun, Johtajuusenergiaa -
tapahtumaan ja kevätkokoukseen liittyen. 

• Jäsenpostitukset hoidettiin 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 julkaistiin Coaching Dayssa 
14.10.2013.  

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

• Jatkettiin 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  

• Yhteistyötä tehtiin myös Lastenoikeuksien tuki ry:n kanssa 

 

http://www.kasvuntukena.fi/
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Coaching Point 
Coaching Point on  

1) kohtauspaikka yhdistyksemme  

jäsenille 

2) tapa tukea jäsentemme liiketoimintaa,  

jäsenet voivat vuokrata tilan edullisesti omaan toimintaansa tai hankkia markkinointipaketin, 

johon kuuluu 4 tuntia Coaching Pointin vuokrausta 

Coaching Point, Savilankatu 1, on käytetty aiempaa enemmän 

• Coaching Pointin lukot on uusittiin ja videotykki korjattiin. 

• Asennettiin helmikangas parantamaan diojen yms. näkyvyyttä 

• Coaching Pointia siivotaan säännöllisesti ulkopuolisen yrittäjän toimesta 

• Coaching Pointin varustelusta on huolehdittu säännöllisesti 

• Jäsentoiminta on tapahtunut pääasiassa Coaching Pointissa. 
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Coachille Coach 

• Coachille Coach eli CoCo-toiminta toteutettiin nyt kuudetta kertaa. CoCo-piiriin osallistui tällä 
kertaa 34 jäsentämme. 

• Ideana on “piiri”, jossa Aa koutsaa Beetä, Bee Ceetä jne. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle 
coachille oma koutsaus vastavuoroisuusperiaatteella.  

• Tänä vuonna pilotoitiin myös MentorCoaching-piiriä. Tähän osallistui 6 henkilöä.  

• Seuraava CoCo-piiri käynnistyy loppuvuonna 2014. 
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Coachingin ja mentoroinnin eettinen 
toimikunta 

• Coachingin ja mentoroinnin eettisessä toimikunnassa toimivat Suomen Coaching 
yhdistyksen , ICF Finlandin ja EMCC:n valitut jäsenet.  

• SCY:n edustaja toimikunnassa on Marjo-Riitta Ristikangas. 

• Coachingin ja mentoroinnin eettisen toimikunnan toiminnan tarkoituksena on (1) edistää ja 
valvoa coachingin ja mentoroinnin eettisyyttä ja ammattimaista toimintaa sekä (2) ratkaista 
coaching- ja mentorointitoimintaan liittyviä ristiriitatilanteita.  

1. Toimikunnan tärkein tehtävä on tietoisuuden lisääminen eettisestä toiminnasta mm. 
järjestämällä koulutuksia, jäseniltoja, edistämällä eettistä tutkimusta ja viestintää.   

2. Toimikunta kokoontuu tarpeen mukaan käsittelemään jäsenistönsä eettisiä kysymyksiä. 
Toimikunta ei ole tuomioistuin, joten sen päätökset eivät ole osapuolia oikeudellisesti sitovia. 
Toimikunnan päätökset ovat oikeudelliselta luonteeltaan suosituksia.  

• Toimikunta on ensimmäisen toimintavuoden aikana järjestäytynyt, esitellyt toimintaansa ja 
hyväksyttänyt toimintansa kolmessa yhdistyksessä. Tämän lisäksi toimikunta on esitellyt 
toimintaansa SCYn hallitukselle, järjestänyt SCYn jäsenillan, kertonut toiminnastaan 
Diplomikoulutuksessa sekä käsitellyt ristiriitatilanteen.  

• Toimikunta on kokoontunut kahdeksan kertaa vuoden 2014 tammi-syyskuun aikana. 
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Suomen Coaching yhdistyksen Tuki Oy 
(SCYT) 

• SCYTin hallituksen kokouksessa keväällä valittiin hallitukseen Vesa Ristikangas, Pirjo Somerkivi, 

Johanna Koskimies ja Minna Pietikäinen. Puheenjohtajana jatkoi Vesa Ristikangas. 

• Hallitus on kokoontunut 5 kertaa. 

• SCYTin toiminta on jatkunut entiseen tapaan diplomikoulutuksen järjestämisen osalta. 

Diplomikoulutus järjestettiin syksyllä 2013 ja keväällä 2014. Perinteisen Coaching Finland –

konferenssinsijaan päätettiin kohdentaa toimintaa ulkopuoliseen yhteisöön järjestämällä 

Johtajuusenergiaa tapahtuma yhteistyössä Momentti Oy:n kanssa. Tapahtuma jouduttiin 

kuitenkin perumaan. 

• SCYT:n talous on pysynyt vakaana. 



19 

Talous 

• Yhdistyksen taloudellinen tilanne on erinomainen.  

• Kauden toiminta oli noin 7316 euroa alijäämäinen. Yhdistyksen omistaman Suomen 

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

• Jäsenmaksulaskut lähetettiin toukokuussa.  Laskutus tapahtui FloMembers-järjestelmän 

kautta. Kahden maksukehotuksen jälkeen jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.   

• Yhdistyksen jäsenmaksu on päätetty kevätkokouksessa 2014 pitää ennallaan 70 eurossa ja 

liittymismaksu 50 eurossa. 

 

 


