
SUOMEN COACHING-YHDISTYS RY 

TOIMINTAKERTOMUS 1.9.2014 – 31.8.2015 

 

TOIMINTAAMME OHJAAVAT 

Yhdistyksen toimintaa ohjaavina ajatuksina ovat: 

1. Ammattilaisten yhteen saattaminen  

2. Coachingin tunnettuuden ja arvostuksen lisääminen  

3. Coachien ammatillisen kehittymisen tukeminen 

 

Toiminta-ajatus  

SCY on suomen suurin coachingjärjestö, 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 

 

TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT 2014-2015  

• Ammattilaisten yhteen saattaminen  

• Coachingin tunnettuuden ja arvostuksen lisääminen  

• Coachien ammatillisen kehittymisen tukeminen  

• Muut jäsenpalvelut 

 

 

 

 

 

HALLITUSTYÖSKENTELY 

 

Hallitukseen valittiin erostaan ilmoittaneiden Riitta Hautalan ja Marika Laaksosen tilalle 2014 

syyskokouksessa 1-vuotiskaudelle varajäseniksi Pia Rekomaa ja Tuula Kiuru-Ahvonen. 

Hallitukseen valittiin 2015 kevätkokouksessa: 



o Erovuorossa olevien varsinaisten jäsenten tilalle 2-vuotiskaudeksi Tapani Rinne, Tuula Masalin, 

Johanna Tuomisto ja Hanna-Kaisa Lindfors   

o Vanhoina jäseninä hallituksessa jatkoivat: Riitta Sutinen, Heli Koistinen, Carita Vilén, Pilvi Nybom –  

o Varajäseniksi 1-vuotiskaudelle valittiin vanhasta hallituksesta jatkaneet Anna-Mari Tilli ja Tuula 

Kiuru-Ahvonen. 

 

HALLITUKSEN TYÖNJAKO: 

Puheenjohtaja Heli Koistinen  

Varapuheenjoht.,10-v juhlat Carita Vilén  

Tunnettuuskampanja Minna Pietikäinen, Pilvi Nybom ja Heli Koistinen  

Coaching Day, Kevätparveilu Pia Winqvist ja Anna-Mari Tilli  

Talous Tuula Kiuru-Ahvonen ja Irmeli Reinilä (avustaja)  

Jäsenasiat, jäsenrekisteri ja Irmeli Reinilä (avustaja)  

Coaching Point Irmeli Reinilä 

Coaching Pointin lukitus Aapo Aittola (hall. ulkopuolisena)  

Jäsenillat Anna-Mari Tilli ja Merja Uschanoff 

Jäsenkirjeet ja muu viestintä Pia Rekomaa / Heli Koistinen / Riitta Sutinen  

Facebook Riitta Sutinen  

Www-sivut Irmeli Reinilä  

Ulkoiset yhteistyösuhteet, SCYT Heli Koistinen  

Diplomikoulutus Ranja Koverola (hall. ulkopuolisena) 

 Coachille Coach Minna Rasila (hall. ulkopuolisena)  

Nuorten vapaaehtoiscoaching Leena Rinne (hall. Ulkopuolisena) 

 Eettinen toimikunta Marjo-Riitta Ristikangas (hall. ulkopuolisena) 

 

HALLITUSTYÖSKENTELY 

 Hallitus kokoontui toimintakauden aikana 12 kertaa.  

 Em. kokousten lisäksi hallitus kokoontui keväällä 2015 yhdessä SCYT Oy:n kanssa pohtimaan 

yhdistyksen ja SCYT:in yhteistyötä sekä mahdollista coaching-seminaaria, jossa fokus on coaching-

asiakkaiden saavuttamisessa.  

 Kauden toinen päähankkeista, Coachingin tunnettuuskampanja, toteutettiin yhdessä ICF Finlandin 

kanssa.   

 Elokuussa 2014 perustettu coachingin tunnettuuskampanjan ohjaus- ja suunnitteluryhmä (ICF 

Finlandista Päivi Äijälä, Ranja Koverola ja Pirjo Puhakka sekä SCY:stä Heli Koistinen, Pilvi Nybom ja 

Minna Pietikäinen) aloitti toimintansa ja yhteistyön kampanjan yhteistyökumppanin, 

viestintätoimisto Superson Oy:n kanssa.  



 

YHDISTYKSEN HALLINNOLLISTEN TOIMINTATAPOJEN KEHITTÄMINEN 

• Hallituksen kokouspöytäkirjojen muotoon ja allekirjoituksiin kiinnitettiin huomiota. 

• Hallituksen hallinnon työtavoista on tehty työasiakirja, missä kuvataan olennaisimmat toimintatavat. 

• Hallitus kehitti yhdessä avustaja Irmeli Reinilän kanssa edelleen taloudenhoidon ja jäsenrekisterin 

toimintoja niin, että tiedot ovat ajan tasalla. 

 

 

JÄSENTOIMINTA  

Jäseniä oli 31.8.2015 362 henkilöä. 

Jäsenet osallistuivat aktiivisesti yhdistyksen toimintaan ja sen kehittämiseen: 

o Jäseniltoja järjestettiin 7 kertaa  

o Jäsenilloista yksi pidettiin virtuaalisena (aiheena verkkovalmennus) ja toiseen tarjottiin 

mahdollisuus osallistua etäyhteyden kautta.  

o Jäsenten suljettu Facebook-sivu toimi aktiivisesti, siellä on tällä hetkellä 96 seuraajaa. 

o  

JÄSENILLAT 

o Syyskuu - peruttu  

o Lokakuu – Asta Raami: intuitio  

o Marraskuu – Petri Hiissa: Verkkovalmennus  

o  Joulukuu – Marika Borg: Life, Business ja Coaching   

o Tammikuu – Jari Hakanen: Työn imu   

o Helmikuu – Ranja Koverola, Päivi Äijälä, Pirta Hautala: Malmön konferenssin tuliaiset  

o Maaliskuu – Tuula Masalin: Provocative Coaching   

o Huhtikuu – Marjo-Riitta Ristikangas, Sari Kejonen ja Tiina Hellgren: Coachingin eettisyys  

o Toukokuu – ei jäseniltaa (kevätparveilu)   

o Kesäkuu - peruttu 

Jäsenillat ovat suosittuja. Iltoihin osallistui 6-74 osallistujaa.  

 

YHDISTYKSEN 10-V JUHLAT 

o Juhlat vietettiin Kulosaaren Kasinolla loppusyksystä 2014  

o Juhlapuhujina kuultiin yhdistyksen alkutaipaleen puheenjohtaja Kaj Hellbomia sekä nykyistä 

puheenjohtajaa Heli Koistista. Lisäksi juhlapuhujaksi oli kutsuttu Vincit Oy:stä Passionate People 

Director Johanna Pystynen.  

o  Juhlien vieraslistalla oli myös ”sisaryhdistysten väkeä”: NLP-yhdistys, Suomen työnohjaajat STORY 

ry ja ICF Finland olivat edustettuina. 

 

 



VUODEN COACH 2014 

o Vuoden Coachiksi 2014 julkistettiin yhdistyksen 10vuotisjuhlissa pitkän coachinguran tehnyt ja 9 

kirjaa kirjoittanut  coaching-yhdistyksen pitkäaikainen vaikuttaja Kristiina Harju. • 

o Kristiina piti juhlavieraille lyhyen puheen etäyhteyden kautta ja sai jälkikäteen 

valitsijatoimikunnalta lämpimän onnittelutervehdyksen. 

 

MUUT JÄSENTAPAHTUMAT 

o Coaching Day 7.10.2014. Perinteisessä Coaching Day:ssä olivat puhujina Frank Martela (työn imu), 

Liina Sievers (fyysinen kunto) ja Superson Oy:stä Lotta Westerlund (tunnettuuskampanjan 

viestintäsuunnitelma). 

Osallistujia oli noin 30 jäsentä – lisäksi kutsuvieraita ICF:n puolelta oli noin 5 osallistujaa. 

o Kevätparveilu 21.5.2015 Jäsenten kevättapaaminen järjestettiin merellisessä Villa Salinissa 

Helsingissä. Päivä sisälsi ydinkysymyksen hakemista taiteen avulla, onnellisuuden ja 

aivotutkimuksen sekä muutosjohtamisen aiheita ja sai niin osallistujilta kuin puhujiltakin hyvää 

palautetta. Mukana tapahtumassa oli noin 30 jäsentä. Hotelli Helka hetkeä ennen Coaching Daytä 

2014. 

 

 

TUNNETTUUDEN EDISTÄMINEN   

o Tunnettuuskampanja oli kauden 2014-2015 kärkihanke.  

o Edellisen kauden lopussa perustettu ICF Finlandin ja Suomen Coaching-yhdistyksen yhteinen 

tunnettuuskampanjan ohjausryhmä ohjasi projektia vetäjänään Minna Pietikäinen.  

o Hankkeen arviointi ja virallinen päätös tehtiin ohjausryhmän toimesta 24.6.2015.   

o Moni aloitettu aktiviteetti on vielä kesken.  

o Tunnettuustyön jatkuminen hankkeen päätyttyä onkin erittäin tärkeää hyötyjen kotiuttamiseksi. 

 

TUNNETTUUDEN EDISTÄMINEN 

SUPERSON MEDIA REACH AND PR VALUE ESTIMATE 

TOTAL TAVOITTAVUUS 1 997 300 PR VALUE € 98 670,00 € 

 

 Coaching- tutkimus 

• Superson teetti syksyllä 2014 tutkimuksen coachingin käytöstä ja vaikuttavuudesta Suomessa.  

• Tutkimuksen tulokset tulivat julki mm. Kauppalehden nettisivuilla. 

• Pirjo Puhakka ohjausryhmästä teki tutkimuksen tuloksista tiivistelmän, joka välitettiin myös jäsenistölle 

hyödynnettäväksi.  

• Tutkimusta voisi hyödyntää jatkossakin.  



 

Kokeile coachia- osio 

• Kokeile coachia-toiminta koostui kolmesta osiosta: Supercoach-toiminta, järjestöyhteistyö ja yleinen Pro 

bono coaching toiminta.  

• Korkean profiilin coachattavia tarjottiin PCC-tason ”supercoacheille”. Tältä pohjalta syntyi 12 coaching-

suhdetta. Esimerkiksi coachattiinAki Linnanahdetta, joka Twiittasikin omasta kokemuksestaan lähes 60 000 

seuraajalleen. 

• Järjestöyhteistyötä Kokeile coachia-kampanjan puitteissa tehtiin kolmen järjestön kanssa, jotka olivat 

Perheyritysten liitto, Woman Ry ja Suomen ekonomit. Yhteensä tähän toimintaan osallistui 31 coachattavaa 

ja 29 ACC-sertifoitua coachia. 

• Lisäksi 20 kollegaa tarjosi pro bono- coachingia itse hakemilleen coachattaville kampanjan tukimateriaalia 

hyödyntäen. 

• Osa prosesseista on yhä kesken.  

• Tämä oli ohjausryhmän mielestä ehkä koko kampanjan tärkein osio, johon osallistui yli 60 valmennusparia 

hyvillä palautteilla. Lisäksi sen pohjalta syntyi hyvää järjestöyhteistyötä.  

 

Aluetoiminta 

• Coaching vaikuttaa -hankkeen nimissä on autettu paikallisia coacheja löytämään toisensa ja tekemään 

yhdessä paikallisesti yhteistyötä kampanjan alla. 

• Aluetoiminnan osalta ohjausryhmää tuli auttamaan Pirta Hautala Tampereelta. 

• Tapaamisia pidettiin Oulussa, Tampereella ja Turussa yhteensä 4 kpl. Coachit osallistuivat pro bono –

coachingiin ja antoivat haastatteluja mm. Anna lehteen ja Turun Sanomiin. Kampanja myös innosti 

jatkamaan alueellista yhteistyötä ja tapaamisia onkin jatkettu syksyllä. 

 

Julkisuus  

• Some: Coaching vaikuttaa FB-sivulla 24.6. 561 sivutykkäystä. Julkaisun kokonaiskattavuus 1352 henkilöä.  

Yksittäisten postausten kattavuus on ollut 300-2480 henkilöä. Aluksi ohjausryhmä teki sen päätöksen, että 

kampanjan käyttöön otetaan ainoastaan Facebook mutta loppukeväästä 2015 otettiin käyttöön myös 

Linkedin ja Twitter.   

• #coachingvaikuttaa ja #kokeilecoachia-tägit 

• Coaching vaikuttaa.com: Coachingvaikuttaa. com on alusta, jonne on koottu blogeja, artikkeleita ja 

referenssejä. On toiminut tärkeänä työkaluna hankkeesta syntyneiden tuotosten julkaisemiseksi 

Facebookissa.  

• Artikkelit: painetuissa lehdissä, webissä, blogeissa 

 

 



TIEDOTUSTOIMINTA  

Jäsenkirjeet ja -tiedotteet 

• Puheenjohtajan toimittama jäsenkirje lähetettiin jäsenille noin kerran kk:ssa, yhteensä 8 kpl:   

– Syyskuun jäsenkirje 19.9.2014, lokakuun jäsenkirje 24.10.2014,  

– helmikuun jäsenkirje 13.2.2015,   

– maaliskuun jäsenkirje 17.3.2015,  

– huhtikuun jäsenkirje 20.4.2015,  

– toukokuun jäsenkirje 26.5.2015 (5.6.2015 uusinta),   

– elokuun jäsenkirje 20.8.2015  

 

 Erillisiä jäsentiedotteita postitettiin koskien kokouskutsuja ja koulutuksia yhteensä 9 kpl:  

  

– 29.9.2014 pikatiedote Coaching Day + syyskokous,  

– 6.11.2014 pikatiedote SCY:n 10-vuotisjuhlat,  

– 7.11.2014 pikatiedote  jäsenwebinaari - aiheena verkkovalmennukset,  

– 12.11.2014 pikatiedote SCY:n 10-vuotisjuhlat,  

– 19.11.2014 pikatiedote koulutuksiin ilmottautuminen,  

– 24.11.2014 pikatiedote COCO-piiriin ilmottautuminen,  

– 12.1.2015 pikatiedote koulutuksiin ilmottautuminen,  

– 23.1.2015 pikatiedote jäseniltoihin ilmottautuminen,  

– 1.4.2015 pikatiedote kutsu kevätparveiluun/kevätkokoukseen  

–  

• Lisäksi tunnettuuskampanjaa tukivat Coaching vaikuttaa –tiedotteet 

 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. 

 

Facebook-sivu  

 Yhdistyksen facebook-sivu on osoitteessa https://www.facebook.com/Suomen-Coaching-

Yhdistys298382773622765/timeline/  

 Sivua on taas päivitetty vuoden passiivisen jakson jälkeen •  

 Sivulla on postauksia koskien koulutuksia ja tärkeimpiä yhdistyksen tapahtumia, kuten 10-

vuotisjuhlat, Vuoden Coach 2014 valinta, Coaching vaikuttaa –kampanja, nimitykset hallitukseen 

jne. Jäsenistön sisäinen Facebook-sivu •  

 Yhdistyksen jäsenistön sisäinen facebook-ryhmä Kohtaamispaikka – SCY on osoitteessa 

https://www.facebook.com/groups/421385751289327/  

  Ryhmään on liittynyt tasaisesti lisää jäseniä, joita on tällä hetkellä 96   

 Ryhmässä tiedotetaan SCY:n ajankohtaisista tapahtumista ja jäsenistöä kiinnostavista koulutuksista. 

Jäsenet voivat myös jakaa ryhmässä itseään kiinnostavia asioita tai kysyä kysymyksiä toisilta SCY:n 

jäseniltä 



 Coaching vaikuttaa –kampanjasivu, #coachingvaikuttaa 

 Coaching vaikuttaa! on kahden ammatticoachien järjestön Suomen Coaching yhdistyksen ja ICF 

Finlandin yhteiskampanja, jonka tavoitteena on lisätä tietoa Coachingista ja sen vaikuttavuudesta.• 

 Coaching vaikuttaa –kampanjasivu on osoitteessa https://www.facebook.com/Coaching-

vaikuttaa1404279146529342/timeline/Kampanjan päätyttyä SCY jatkaa sivun päivittämistä•  

 Sivulla on 585 tykkäystä ja postauksien lukijamäärä on vaihdellut runsaasti ollen parhaimmillaan 

2500 lukijaa 

 

 

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 jonkin verran vähemmän kuin aiemmalla kaudella  

 Coaching Pointia siivotaan säännöllisesti ulkopuolisen yrittäjän toimesta  

 Coaching Pointin varustelusta on huolehdittu säännöllisesti  

  Jäsentoiminta on tapahtunut pääasiassa Coaching Pointissa. 

 

 

COACHILLE COACH 

• Coachille Coach eli CoCo-toiminta toteutettiin Minna Rasilan organisoimana myös kuluneella kaudella.  

• CoCo-piiriin osallistui tällä kertaa 26 jäsentämme. 

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

coachille oma koutsaus vastavuoroisuusperiaatteella. 

• Seuraava CoCo-piiri käynnistyy loppuvuonna 2015. 

 

 

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   

o edistää ja valvoa coachingin ja mentoroinnin eettisyyttä ja ammattimaista toimintaa sekä  

o ratkaista coaching- ja mentorointitoimintaan liittyviä ristiriitatilanteita. 1.  

https://www.facebook.com/Coaching-vaikuttaa1404279146529342/timeline/
https://www.facebook.com/Coaching-vaikuttaa1404279146529342/timeline/


 Toimikunnan tärkein tehtävä on tietoisuuden lisääminen eettisestä toiminnasta mm. järjestämällä 

koulutuksia, jäseniltoja, edistämällä eettistä tutkimusta ja viestintää.    

 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 toimintavuoden aikana järjestänyt SCYn jäsenillan.  

 

NUORTEN COACHING 

• Jatkettiin nuorille suunnattua vapaaehtoiscoachingia yhteistyössä ICF Finlandin kanssa. 

• Leena Rinteen organisoimassa toiminnasssa oli mukana 38 vapaaehtoiscoachia molemmista yhdistyksistä. 

• Elokuun 2015 loppuun mennessä oli toteutettu 11 coachingprosessia. 

• Nettisivut ovat osoitteessa www.kasvuntukena.fi • Yhteistyötä tehtiin myös Lastenoikeuksien tuki ry:n 

kanssa 

 

SUOMEN COACHING YHDISTYKSEN TUKI OY (SCYT) 

 SCYTin hallituksen kokouksessa syksyllä 2014 valittiin hallitukseen Vesa Ristikangas, Pirjo 

Somerkivi, Johanna Koskimies ja Heli Koistinen. Puheenjohtajana jatkoi Vesa Ristikangas.  

 Hallitus on kokoontunut 5 kertaa.   

 SCYTin toiminta on jatkunut hyvin pitkälti entiseen tapaan:  

o  Diplomikoulutus aikataulutettiin keväälle, mutta aloitusta jouduttiin siirtämään syksylle 

2015 (jolloin ryhmä toteutuu). Diplomikoulutus järjestettiin edellisen kerran syksyllä 2013 

ja keväällä 2014.   

o Diplomikoulutuksen jatkopäivä tiimi- ja ryhmäcoachingista sai syksyllä 2014 

pilottiosallistujilta hyvän palautteen. •  

 SCYT:n taloutta rasittaa tunnettuuskampanjasta syntynyt velka yhdistykselle, sekä 

koulutusrintamalla tiukemmat ajat taloudellisesti, mikä johti muun muassa diplomikoulutuksen 

siirtämiseen.  

 

TALOUS 

 Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä.  

 Kauden toiminta oli 19 915 euroa alijäämäinen, mikä on vähemmän kuin oli budjetoitu.   

 Yhdistyksen oma pääoma 31.8.2015 oli 59 948 euroa ja maksuvalmius hyvä.  

 Myös yhdistyksen omistaman Suomen coaching-yhdistyksen Tuki Oy:n vahvistamaton tilinpäätös 

näyttää negatiivista tulosta. 

 Jäsenmaksulaskut lähetettiin alkukeväällä 2015. Laskutus tapahtui FloMembersjärjestelmän kautta.  

o Jäsenmaksulaskujen maksamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota kuluneella kaudella niin, 

että syyskuussa 2015 järjestelmässä oli enää 4 avointa jäsenmaksua. Kahden 

maksukehotuksen jälkeen jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.   

 Yhdistyksen jäsenmaksu on päätetty kevätkokouksessa 2015 pitää ennallaan 70 eurossa ja 

liittymismaksu 50 eurossa. 


