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Toimintaa ohjaavat säännöt ja toiminta-ajatus 
Coaching on kansainvälisesti ja laajasti liike-elämän ja organisaatioiden piirissä käytössä oleva henkilökohtai-
sen valmentamisen menetelmä. Suomen Coaching-yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen coachingista 
sekä valmentavasta ajattelu- ja toimintatavasta kiinnostuneet ja työssään niitä soveltavat henkilöt, lisätä 
coachingin ja valmentavan otteen tunnettuutta ja arvostusta sekä edistää coachingin ja valmentavan otteen 
soveltavaa osaamista. 

Tehtävänsä täyttämiseksi Suomen coaching-yhdistys 

• tekee tunnetuksi coachingia ja valmentavaa otetta ja niiden menetelmiä 
• kehittää ja ylläpitää coach -toiminnan koulutuksellista ja eettistä normistoa 
• harjoittaa alan julkaisu- ja tiedotustoimintaa 
• tarjoaa vertaisyhteisön yhdistyksen jäsenille 
• ylläpitää koulutettujen coachien listaa. 

Toimintasuunnitelman päälinjat 2016-2017 
1. Ammattilaisten yhteen saattaminen 
2. Coachingin ja valmentavan otteen tunnettuuden ja arvostuksen lisääminen 
3. Coachien ammatillisen kehittymisen tukeminen 
4. Muut jäsenpalvelut 

Talous ja jäsenmäärä 
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on kehittynyt myönteisesti. Kauden toiminta oli 2.128,20 euroa ylijäämäi-
nen, mikä on noin 1.000 euroa enemmän kuin oli budjetoitu. Yhdistyksen maksuvalmius on hyvä. Omaa pää-
omaa on 31.8.2016 taseessa 55.840,88 euroa, johon kohdistuu 20.000 euron pitkäaikainen laina SCYT Oy:lle. 

Jäsenmaksulaskut lähetettiin helmikuussa 2017. Laskutus tapahtui FloMembers-järjestelmän kautta. Yhdis-
tyksen jäsenmaksu on päätetty kevätkokouksessa 2017 pitää ennallaan 70 eurossa ja liittymismaksu 50 eu-
rossa.  

Yhdistyksen jäsenmäärä oli toimintakauden lopussa: 270 jäsentä 

Hallitus 
Yhdistyksen asioita hoitaa kevätkokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu kahdeksan varsinaista jäsentä ja 
kaksi varajäsentä. Varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi ja varajäsenet yhdeksi vuodeksi kerrallaan. 
Puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisen toimikauden kuluttua ero-
vuorossa olevat valitaan arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan. Hallituksen toimikausi on tilikausi.  

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan 
tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus määrittää jäsen-
tensä vastuualueet. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.  

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen varsinaisista jäsenistä tai varsinaisen jäsenen ollessa 
estyneenä varajäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. 
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Hallituksessa toimi 8 varsinaista ja 2 varajäsentä. Kaudella 2016-2017 hallitus kokoontui 14 kertaa, näistä 
kaksi oli virtuaalikokousta. Hallituksen kokousagendalla ovat säännöllisesti hallinto- ja talous- sekä jäsenasiat, 
jäsenpalvelut, viestintä ja toiminnan kehittäminen. 

Hallituksessa toimivat 1.9.2016 alkaen  

• Nina Karlsson (pj) ero 12.1.2017 
• Hanna-Kaisa Lindfors (vpj), ero 12.1.2017  
• Annele Aarni-Wiklund (pj) 12.1.2017 alkaen (hallituskausi jatkuu) 
• Terhi Mäkiniemi (vpj) 12.1.2017 alkaen (hallituskausi jatkuu) 
• Tapani Rinne, 2-vuotis kausi päättyi 31.8.2017 
• Peter Peitsalo syyskokouksesta 27.10.2016 alkaen (hallituskausi jatkuu) 
• Minna Rasila syyskokouksesta 27.10.2016 alkaen (hallituskausi jatkuu) 
• Vesa Ristikangas syyskokouksesta 27.10.2016 alkaen (hallituskausi jatkuu) 
• Marja Tuomaala (varajäsen) ero 27.10.2016 
• Reetta Vanhanen (varajäsen) ero 27.10.2016 

 

Hallituksen vastuulla olevien asioiden työnjako  
Talous Tapani Rinne/Irmeli Reinilä  (avustaja) 
Yleishallinto, hallituksen asiat Annele Aarni-Wiklund 
Jäsenasiat, jäsenrekisteri Irmeli Reinilä (avustaja) 
SCYT-yhteistyö Tapani Rinne 
Koulutus Ranja Koverola (hall. ulkopuolisena) 
Coachille Coach Minna Rasila 
Eettinen toimikunta Marjo-Riitta Ristikangas (hall. ulkopuolisena) 
Viestintä: jäsenkirjeet Annele Aarni-Wiklund 
Nettisivujen päivitys Annele Aarni-Wiklund 
Tapahtumien päivitys Annele Aarni-Wiklund 
www&FloApp  Annele Aarni-Wiklund 
Facebook Terhi Mäkiniemi (& Annele Aarni-Wiklund) 
Twitter Terhi Mäkiniemi (& Annele Aarni-Wiklund) 

 

 

Kehittämiseen keskityttiin erityisesti helmi-maaliskuun hallituksen kokouksissa. Yhdistyksen kevätkokouk-
sessa hyväksytty toimintasuunnitelma kaudelle 2017-2018 pohjautuu kevään hallituksen kokousten lopputu-
lemiin: jäsenpohjan laajennus (kuka tahansa, joka on kiinnostunut coachingista tai valmentavasta otteesta 
voi liittyä jäseneksi, Coach, SCY-listan kehittäminen, nettisivujen kehittäminen) 

Suomen Coaching-yhdistys ry:n sääntömuutos 
Suomen Coaching-yhdistyksen hallitus valmisteli sääntömuutosta, jonka tavoitteena on kirjata yhdistyksen 
sääntöihin paremmin yhdistyksen tämänhetkisen toiminnan idea ja tavoitteet. Sääntömuutos esiteltiin ke-
vätkokouksessa ja uudet säännöt astuivat voimaan 18.5.2017. 
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Merkittävimmät muutokset: 
§2 Tarkoitus: Koota yhteen coachingista sekä valmentavasta ajattelu- ja toimintatavasta kiinnostuneet ja 
työssään niitä soveltavat henkilöt, lisätä coachingin ja valmentavan otteen tunnettuutta ja arvostusta sekä 
edistää coachingin ja valmentavan otteen soveltavaa osaamista. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

• tekee tunnetuksi coachingia ja valmentavaa otetta ja niiden menetelmiä 
• kehittää ja ylläpitää coach -toiminnan koulutuksellista ja eettistä normistoa 
• harjoittaa alan julkaisu- ja tiedotustoimintaa 
• tarjoaa vertaisyhteisön yhdistyksen jäsenille 
• ylläpitää koulutettujen coachien listaa. 

§3 Jäsenet: Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt 
ja eettiset ohjeet ja haluaa toimia yhdistyksen tarkoitusta edistävällä tavalla. 

Jäsentoiminta 
Yhdistys järjesti vuoden aikana jäsenilleen jäseniltoja, Coaching Dayn, Kevätparveilun sekä organisoi CoCo-
piirin. Coaching Day ja Kevätparveilu järjestettiin perinteiseen tapaan syys- ja kevätkokouksien yhteydessä. 

Yhdistyksen Facebook-sivut ovat aktivoituneet hallituksen jäsenten aktiivisella postailulla. Facebook-ryhmä 
Kohtaamispaikka-SCY:ssä ei ole syntynyt jäsenten aloitteesta keskusteluja. Twitter-tili on aktivoitunut halli-
tuksen jäsenten aktiivisella postailulla. 

Jäsenillat 
Jäseniltoja järjestettiin 7 kpl, (2 peruutettiin vähäisen ilmoittautujamäärän takia). Jäsenilloissa oli 5-17 hen-
kilöä / ilta 

• 20.9.2016 Goal Mapping Eeva Bamford-Tammi, 17 osallistujaa 
• 30.1.2017 Presence - the core competence of every coach, Jim Grant Sari Ajanko, 9 osallistujaa 
• 2.3.2017 Clean Language - joka coachin työkalu, Pirjo Mikkola, 15 osallistujaa 
• 9.5.2017 Uutta kasvua liiketoimintaan verkkokursseilla ja webiinaareilla?, TWID, Jari Kaitera, 7 osal-

listujaa 
• 7.6.2017 Kustannustehokkaat vaihtoehdot omien verkkokurssien julkaisuun ja myyntiin, Johanna 

Koskimies, 9 osallistujaa 

CoCo-piiri | Coachille coach 
Coachille Coach eli CoCo-toiminta toteutettiin Minna Rasilan organisoimana myös kuluneella kaudella. Suo-
sittuun CoCo-piiriin osallistui tällä kaudella 26 jäsentämme. Ideana on “piiri”, jossa A koutsaa B:tä, B C:tä jne. 
Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle coachille oma koutsaus vastavuoroisuusperiaatteella. 

Viestintä 
Jäsenkirjeet ja -tiedotteet 
Jäsenkirje lähetettiin jäsenille noin kerran kk:ssa MailChimp-ohjelmalla. 
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www-sivut 
Yhdistyksen www-sivut muuttuivat com-päätteisestä fi-pääteiseksi 23.1.2017, ja ovat nyt osoitteessa 
www.coaching-yhdistys.fi. Yhdistyksen sähköpostiosoite muuttui samalla ilmo@gmail.com muuttui 
23.1.2017 ja on nyt info@coaching-yhdistys.fi. 

Yhdistyksen sivuilta löytyvät muun muassa seuraavat elementit: 

• Coach-haku  
• Tapahtumat ja ilmoittautuminen (jäsenextra/FloApps-jäsenrekisteri)  
• Blogi/ajankohtaista, johon jäsenet voivat lähettää blogi-kirjoituksiaan 
• Hallitusextra: hallituksen jäsenten tietopankki ja sähköinen arkisto 

Sosiaalinen media 
• Facebook: Suomen Coaching-yhdistys 

- avoin sivu, kuka tahansa voi tykätä 
- 453 tykkää, 456 seuraa 
- https://www.facebook.com/SuomenCoaching/ 

• FB: Coaching vaikuttaa 
- avoin sivu, kuka tahansa voi tykätä 
- 900 tykkää, 887 seuraa  
- https://www.facebook.com/Coaching-vaikuttaa-1404279146529342/?ref=aymt_home-

page_panel 
• FB: Kohtaamispaikka – SCY 

- suljettu ryhmä, mukaan pääsee pyynnöstä 
- 122 tykkää 
- https://www.facebook.com/groups/421385751289327/?fref=ts 

• Twitter: SuomenCoaching 
- 227 seuraajaa 
- https://twitter.com/SuomenCoaching 

• LinkedIn: Suomen Coaching-yhdistys 
- https://www.linkedin.com/company/16186512/ 

Suomen Coaching- yhdistyksen Tuki Oy (SCYT) 
Suomen Coaching-yhdistyksen Tuki Oy vastaa yhdistyksen koulutustoiminnasta, joka on arvonlisäverovelvol-
lista liiketoimintaa. 

Suomen Coaching-yhdistyksen edustajana SCYT:in hallituksessa toimi Tapani Rinne. Muut hallituksen jäsenet 
olivat Vesa Ristikangas (pj), Johanna Koskimies ja Pirjo Somerkivi. 

SCYT:in tulos päättyneeltä tilikaudelta on lievästi voitollinen, lopullinen tulos selviää syyskokouksessa 2017. 

Perinteikkään, jo vuonna 2005 alkaneen Coaching diplomikoulutuksen nimeksi muutettiin Coaching-koulutus 
ja koulutuksen rakennetta kehitettiin edelleen osallistujapalautteen mukaisesti. Koulutukselle luotiiin omat 
kotisivut coaching-koulutus.fi ja markkinointia tehtiin myös Facebookin kautta. Niinpä ohjelma onnistuttiin 
toteuttamaan sekä syksyllä 2016 että keväällä 2017 vastuukouluttajansa Ranja Koverolan johdolla. 
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Täydennyskoulutuksena toteutettiin tiimi- ja ryhmäcoachingpäivä keväällä 2017 

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

Jäsenet olivat 

• Marjo-Riitta Ristikangas (SCY:n edustaja), toimikunnan puheenjohtaja 
• Jäsen Pirta Hautala, ICF Finland 
• Jäsen Rosita Gustafsson-Nyman, EMCC Finland 
• (SCY:n varajäsen Annele Aarni-Wiklund) 

Tarkoitus ja tehtävät 
Coachingin ja mentoroinnin eettisen toimikunnan tarkoituksena on edistää ja valvoa coachingin ja mento-
roinnin eettisyyttä ja ammattimaista toimintaa, ylläpitää keskustelua sekä tarvittaessa ratkaista coaching- ja 
mentorointitoimintaan liittyviä ristiriitatilanteita. 

Toimikunnan tärkein tehtävä on tietoisuuden lisääminen eettisestä toiminnasta järjestämällä koulutuksia, 
jäseniltoja, edistämällä eettistä tutkimusta ja viestintää sekä antamalla lausuntoja coachingin ja mentoroin-
nin etiikkaan liittyvistä asioista. 

Toimikunnan toissijainen tehtävä on käsitellä sille mahdollisesti tehtyjä valituksia mm. mahdollistamalla osa-
puolten yhteisen ymmärryksen rakentuminen ja antamalla tarvittaessa perustellut suositukset tai ratkaisueh-
dotukset. 

Käytännön toiminta 
Toimikunta on kokoontunut kaksi kertaa vuoden 2017 tammi-elokuun aikana. 

Toimikunnan SCYn jäsen Marjo-Riitta Ristikangas on kertonut toiminnastaan Diplomikoulutuksessa ja koulut-
tanut eettisen osuuden ko. koulutuksessa.  

Toimikunta suunnitteli jäseniltaa SCYn jäseniltaan syyskuuksi, mutta sitä ei toteutettu. Edellisen jäsenillan 
kolmelle yhdistykselle ja eettisyydestä kiinnostuneille toimikunta järjesti EMCCn järjestämissä tiloissa 
15.9.2016. 

Suomen coachingin ja mentoroinnin eettisen toimikunnan infosivut saatiin suunniteltua valmiiksi, mutta ra-
hoitushaasteiden vuoksi niitä ei toteutettu. 


