
   !! !
TOIMINTAKERTOMUS 2016 !!!

1. Yleistä 
EMCC Finland ry. on vuonna 2008 perustettu kansallinen yhdistys, jonka emojärjestö 
on kansainvälinen EMCC Inc. eli European Mentoring and Coaching Council.   
Yhdistys on tarkoitettu mentoroinnin ja coachingin tai niiden kehittämisen ja 
tutkimuksen parissa työskenteleville sekä aihepiiristä kiinnostuneille yksityisille 
henkilöille ja yhteisöille. Yhdistys pyrkii toiminnallaan edistämään alan suomalaisten 
kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista, hyvien käytäntöjen tunnistamista, kehit-
tämistä ja levittämistä. !

2. Tavoitteet ja fokus vuodelle 2016 !
”Yhteistyöllä tuloksiin” !

Yhteistyössä alan toimijoiden kanssa coachingin ja mentoroinnin parhaat käytännöt 
ihmisten ja organisaatioiden käyttöön” !!

EMCC Finland ry keskittyi tällä toimintakaudella tukemaan organisaatioita 
mentoroinnin ja coachingin parhaiden käytäntöjen jalkauttamisessa ja niiden 
kehittämisessä. Koska yhdistyksen olemassaolo ja toiminta on aina perustunut pitkälle 
jäsenistön vahvan alan ammatillisen osaamisen varaan, pyrittiin vahvistamaan 
erityisesti yhdistyksen konsultatiivista roolia kentällä. Mahdollisia 
yhteistyökumppaneita kartoitettiin erityisesti sekä kolmannen sektorin toimijoiden että 
yliopistojen / korkeakoulujen piiristä.  !
Tavoitteena oli löytää:  !
1. Kolmannen sektorin toimija, jolla olisi kiinnostusta tulla mukaan 

yhteishankkeeseen, johon haettaisiin ulkopuolista rahoitusta. Hankkeen 
tarkoituksena oli testata mentoroinnin / coachingin toimivuutta heidän 
toimintaympäristössään yhteisesti määrätylle kohderyhmälle.  

2. Mentorointia täydennyskoulutuksissa ja/tai opiskelijoille suunnatuissa 
projekteissa käyttäviä yliopistoja/korkeakouluja, jotka olisivat kiinnostuneita 
verkostoitumaan ja kokoontumaan jakamaan parhaita käytäntöjä ja oppeja.   !

Muita keskeisiä tavoitteita toimimintakaudelle olivat:  !
• varmistaa toiminnan pyörittämiseen tarvittavat riittävät resurssit,  
• kasvattaa jäsenmäärää 
• laajentaa toimintaa valtakunnalliseksi,  
• lisätä yhdistyksen tunnettavuutta,  



• tuottaa jäsenistölle laadukkaita jäsenpalveluja ja  
• työskennellä mentoroinnin ja coachingin laadun parantamiseksi. ! !

3. Yhdistyksen hallitus, talous ja jäsenistö  
  
  

Hallitus !
Varsinaiset jäsenet: 
Riitta Helekoski    puheenjohtaja    
Tiia Kallio   varapuheenjohtaja (valittu varapuheenjohtajan tehtävät 
     jättäneen Sari Kejosen tilalle)  
Annikki Järvinen   
Rosita Gustaffson-Nyman (valittu hallituksesta eronneen Johanna Järvinen-

Taubertin tilalle) 
Minna Saarinen   sihteeri !
Varajäsenet: 
Tiina Rautakorpi  (valittu hallituksesta eronneen Satu Ahopellon tilalle) 
Carmen Tomas-Martinez (valittu hallituksesta eronneen Antti Korrin tilalle) 
Päivi Hirvasmaa   
Sari Kejonen 
Kaisa Hölttä/Kaija Meriläinen (valittu hallituksesta eronneen Risto Koskisen tilalle) 
  
Rahastonhoitajana toimi Riitta Helekoski ja yhdistyksen kirjanpidon ja toiminnan-
tarkastuksen hoiti ICB Oy, Mika Piirto ja varalla Outi Piirto. !
Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa, joista yksi (1) kokous Helsingissä, kaksi 
(2) Tampereella ja seitsemän (7) sähköisinä kokouksina. !

Talous !
Toimintansa varmistamiseksi yhdistys on kerännyt henkilöjäseniltään jäsenmaksun 
joka oli 90 euroa, opiskelijoilta, eläkeläisiltä 30 euroa ja yhteisöjäseniltä 150 euroa. 
Jäsenmaksuista emoyhdistykselle suoritettiin 36€ jokaista jäsenestä.  !
Budjetti laadittiin asetettujen jäsenmäärien pohjalta. Kuitenkin vuoden aikana kävi 
ilmeiseksi, ettei tavoiteltuja jäsenmääriä saavuteta. Budjettia ja toimintaa jouduttiin 
sopeuttamaan vuoden aikana.  Vuoden lopussa yhdistyksen taloudellinen tilanne on 
vakaa.  !

       Jäsenistö  !
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden alussa 35. Yhdistykseen tuli kaksi (2) uutta 
henkilöjäsentä ja kolme (3) uutta yhteisöjäsentä. Yhdistyksestä erosi kuusi (6) 
henkilöjäsentä (joista kaksi siirtyi yhteisöjäseneksi). Lisäksi yhtä yhteisöjäsentä ei 
tavoitettu. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 34 (30 henkilöjäsentä ja 4 



yhteisöjäsentä). Jäsenmaksu oli maksamatta 31.12.2016 kahdelta henkilöjäseneltä ja 
kahdelta yhteisöjäseneltä.  !
Jäsenten eroamisen taustalla on ollut usein työtehtävien painopisteen muuttuminen.  !
Jäsenistön jakaantuminen maantieteellisesti: !

�  !
Jäsenet maksuryhmittäin: !

�  !!
Uusien jäsenten rekrytoimisessa emme ole saavuttaneet asetettuja tavoitteita. Keskeinen 
syy tähän oli ettemme ole onnistuneet tekemään järjestöämme tunnetuksi Suomessa. 
   !

4. Yhdistyksen toiminta  !
Koska hallituksen kokoonpanoon tuli suuria muutoksia, hallitus päätti tammikuussa 
2016 jatkaa vanhalla strategialla ja aloittaa uuden tekemisen uuden hallituksen voimin 
heti maaliskuun vuosikokouksen jälkeen. Strategian suunnittelu siirtyi kesän jälkeen. 
Ensimmäinen hallituksen strategiakokous järjestettiin Helsingissä elokuussa. Tule-
vaisuuspolku vuosille 2017-2020 on tarkoitus valmistua maaliskuussa ja viedä 
maaliskuun lopussa pidettävään vuosikokoukseen hyväksyttäväksi.  !



4.1. Strategisten toimenpiteiden priorisointi 
  
Lähtökohtana toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi oli eteneminen 
kahdella rintamalla: 1) vahvistaa ja laajentaa alueellista toimintaa, periaatteena: 
”Aktiiviset mentoroinnin toimijat puhaltamaan yhteen hiileen.” ja 2) lisätä 
yhdistyksen tunnettavuutta ja roolia alan toimijana ja asiantuntijana.  !!
4.2 Taloudellisten resurssien varmistaminen !
Yhdistys toteutti toimintansa vuonna 2016 jäsenmaksutuloilla. Jäsenmaksumuistutuk-
sia jouduttiin lähettämään osalle jäsenistä useita kertoja, ja vuoden lopussa maksamat-
ta oli vielä kolme jäsenmaksua. Toiminnan kehittäminen pelkästään jäsenmaksutuloil-
la on haastavaa. Tämän vuoksi hallitus päätti lähteä etsimään yhteistyöstä kiinnos-
tunutta kolmannen sektorin toimijaa kumppaniksi rahoitushankkeeseen. Yhtenä poten-
tiaalisena rahoituslähteenä on RAY, jonka rahoitushaku avautuu kunkin vuoden 
toukokuussa. Rahoitushaku edellyttää EMCC Finland ryn rekisteröimistä RAYn ra-
hoituksenhakijoiden tietokantaan. Rekisteröinti tehtiin toukokuussa 2016. Keskustelut 
yhteistyöstä aloitettiin Setlementtiliiton kanssa, mutta he eivät pystyneet sitoutumaan 
projektiin vielä vuonna 2016. Neuvotteluja on tarkoitus jatkaa 2017.  !
Seuraavassa arvioidaan kulunutta vuotta tarkastelemalla asetettuja fokusalueita.  !!
4.3  Jäsentilaisuudet ja yhteistyöverkosto !

            
Vuosikokous ja jäsentilaisuudet !
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 15.3.2015 Helsingissä, kokouk-
sessa oli läsnä 7 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Riitta Helekoski ja sihteer-
inä Minna Saarinen. Kokouksessa käsiteltiin säännöissä mainitut asiat.  !
Yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin EMCC Finland ry:n jäsentilaisu-
us, jossa Aalto yliopisto esitteli mentorointiohjelmaansa.   !
Syyskuussa yhdistyksemme organisoi ICFn, SCYn ja EMCCn yhteisen eettisen 
toimikunnan aloitteesta Mentoroinnin ja Coachingin eettiset kysymykset-illan 
Väestöliiton tiloissa Helsingissä. Illan alustajina toimivat Pia Pihlajasaari aiheena Eet-
tinen kuormittuneisuus työelämässä, Vesa Nuorva; Työelämään siirtyvien valmenta-
minen eettisten kysymysten kohtaamiseen ja Marianne Borg-Hyökki; Näkemyksiä 
eettisyydestä osana coachin ja mentorin työtä. Illan päätteeksi järjestettiin panee-
likeskustelu, jonka vetäjänä toimi Toni Hinkka. Tilaisuus keräsi paikalle yhteensä 25 
henkilöä ja palaute oli erittäin hyvä. Osallistujat arvostivat erityisesti keskustelua, eri 
näkökulmien pohtimista ja yleisesti tunnelmaa. Tilaisuus koettiin erittäin hyödylliseksi 
oman ammatillisuuden kehittämiselle. !
Tampereella pilotoitiin kesäkuussa Mentoroinnin aamukaffet -tilaisuus, jossa kokoon-
nuttiin paikalliseen kahvilaan keskustelemaan mentorointiin liittyvistä ajankohtaisista 



aiheista. Tilaisuuksia järjestettiin syksyn aikana kolme ja ne saavuttivat innostuneen 
vastaanoton. Aihealueina olivat mm. mentorointiohjelmien järjestäminen eri ko-
hderyhmille, tulevien johtajien mentorointi ja vertaismentorointi. Palaute tilaisuuksista 
on ollut loistavaa ja niitä on tarkoitus jatkaa myös vuonna 2017 ainakin Tampereella 
ja Oulussa.  !
Verkostoituminen !
Yhdistys osallistui Työterveyslaitoksen Evidence-based health promotion @work – 
hankkeen vuorovaikutustoimintaan. Hankkeen verkoston ensimmäinen kokoontumi-
nen on vuoden 2017 alussa.  !
Kotimaassa verkostoituminen eri tahojen kanssa ja yhteistyömahdollisuuksien etsimi-
nen saatiin liikkeelle. Keskustelut niin Setlementtiliiton, Väestöliiton ja Sitran 
kanssa on käynnistetty, samoin kuin muiden mentorointi ja coaching alan toimijoiden 
kanssa. Yhteistyö yritysten kanssa on valitettavasti edennyt odotettua hitaammin.  !
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat yhdistyksen perustamisesta lähtien olleet vah-
vasti mukana yhdistyksen toiminnassa. Tätä toimivaa yhteistyötä lähdettiin vahvista-
maan ja lisäämään lähestymällä verkostoa puheenjohtajan henkilökohtaisella kirjeellä. 
Kampanjan tuloksena Helsingin yliopisto liittyi yhdistyksen yhteisöjäseneksi. !
Yhdistyksellä ei ollut erityistä jäsenkampanjaa vuonna 2016 tiukan taloudellisen 
tilanteen vuoksi, mutta potentiaalista verkostoa pystyttiin lisäämään erityisesti men-
toroinnin aamukaffet -tilaisuuksilla.  !
Järjestetyt paikalliset ja kansalliset jäsentilaisuudet ovat omalta osaltaan tehneet  
yhdistystä tunnetuksi. Asiantuntijaroolia on vahvistettu myös lisäämällä yhteistyötä 
alan toimijoiden ja kolmannen sektorin toimijoiden piirissä. 
Haasteena on edelleen se, että EMCCn löydettävyys hakukoneissa on huono. Järjestön 
kotisivujen vanhanaikaisuus on myös ollut vuosia ongelma kaikille jäsenmaille. 
Taloudellisen tilanteen vuoksi yhdistys ei ole pystynyt laatimaan omia kansallisia 
sivuja. Järjestön uudistetut kotisivut avautuivat vuoden lopussa, mutta tämä uudistus 
ei ole mennyt ongelmitta jäsenmaissa.  !!
4.4.  Kansainvälinen yhteistyö !
Kansainvälinen yhteistyö on laajentunut ja tiivistynyt merkittävästi toimintavuoden 
aikana. 
Järjestössä päätösvaltaa käyttävä jäsenmaista muodostuva Council (neuvosto) kokoon-
tui Lontoossa 17.-18.6.2016 ja kokoukseen osallistui puheenjohtaja. Neuvosto tulee 
jatkossa kokoontumaan kerran vuodessa. Neuvoston roolin ja päätösprosessin vahvist-
aminen sekä Executive Boardin toiminnan ohjaus edellyttää jäsenmaiden välisen 
yhteistyön tiivistämistä, tämän tavoitteen saavuttamiseksi muodostettiin useita 
työryhmiä.  !



Suomi on ollut aktiivisesti mukana kolmessa työryhmässä: 
1) Pohjoismaiden ja Iso-Britannian Country Y Group -työryhmä, joka on kokoontunut 

syksyn aikana kolme kertaa. Ryhmässä on valmisteltu Executive Boardille ja neu-
vostolle meneviä esityksiä, käsitelty aloitteita ja tulevan vuoden budjettiesitystä 
sekä keskusteltu ajankohtaisista asioista ja parhaista käytännöistä.  

2) Kaksikin mentorointi-työryhmää aloitti vuoden lopussa. Toisen tehtävänä on etsiä 
keinoja tukea mm. organisaatioiden mentorointiohjelmien järjestämistä ja laadun 
varmistamista, toinen puolestaan suunnittelee ja tukee Solidarity Mentoring-
toiminnan jalkauttamista jäsenmaihin. 

3) Päätöksenteko-komitea, joka on keskittynyt kehittämään päätöksentekoprosessia 
neuvoston toiminnan tehostamiseksi.  !!

4.5. Yhdistyksen tunnettavuus ja asiantuntijaroolin vahvistaminen !!
4.6. Jäsentiedottaminen !
Jäsenistölle lähettiin kaksi jäsenkirjettä sekä tiedotteita mm. vuosikokouksesta ja 
jäsentilaisuudesta. Nettisivujen kautta jäsenistö sai ajankohtaista tietoa oman yhdis-
tyksen toiminnasta ja pääsi tutustumaan kansainväliseen EMCC-toimintaan. Netti-
sivujen http://www.emccouncil.org/fi/ päivityksen hoiti sihteeri Minna Saarinen. !!

5. Loppukatsaus !!
Jäsenkyselyssä esiin tulleet toiveet alueellisen toiminnan aktivoimiseksi nostettiin 
tämän vuoden toiminnan keskiöön. Alueellisten tilaisuuksien järjestäminen aloitettiin 
Tampereelta kesäkuussa. Tilaisuudet ovat saaneet positiivisen vastaanoton ja toim-
intaa tullaan laajentamaan jatkossa muualle Suomeen.    !
Kansallisia tilaisuuksia oli kaksi: maaliskuun jäsentilaisuus ennen vuosikokousta 
sekä eettinen ilta syyskuussa. Erityisesti eettisisten kysymysten pohdinnalle ei 
palautteen mukaan ole juurikaan mahdollisuutta, joten tilaisuus koettiin todella 
tärkeäksi ja hyödylliseksi.  
   
Jäsentulojen supistuessa, on myös yhdistyksen menoja jouduttu karsimaan. Yhdis-
tyksen toiminnan kehittäminen ei pelkästään jäsenmaksuihin perustuvalla budjetilla 
voi laajentaa, ja siksi jatkossa panokset on laitettava verkostoitumiseen ja ulkop-
uolisen rahoittajan etsimiseen. Tämä työ saatiin liikkeelle toimintavuoden aikana. 
Setlementtiliiton, Väestöliiton ja Sitran kanssa keskustelut on käynnistetty, samoin 
muiden mentorointi ja coaching alan toimijoiden kanssa. Yritysyhteistyön tiivistämi-
nen ja parantaminen vaatii myös panostuksia jatkossa. 
  
Vaikka hallitus ei ole onnistunut tavoitteissaan lisätä jäsenmääräänsä suunnitellusti, 
voimme olla ylpeitä siitä, että kaksi merkittävää oppilaitosta on liittynyt 
yhteisöjäseneksi. Jäsenmäärän lisääminen on hallituksen työlistalla jatkossakin.  

http://www.emccouncil.org/fi/


Keinoina mm. aluetapaamisten laajentaminen, kiinnostavien jäsentapaamisten jär-
jestäminen, tiedottamisen tehostaminen ja yhteistyön tiivistäminen muiden alan 
toimijoiden kanssa. 

   
Yhdistyksen some-näkyvyyden lisäämiseksi avattu Twitter-tilin käyttö on edelleen 
vähäistä. Yhdistys avasi myös Facebook sivun vuoden lopussa. Valitettavaa oli, että 
jouduimme resurssien puutteessa lykkäämään yhdistyksen tunnettavuuden kannalta 
välttämättömän kotisivu-uudistuksen ja vuoden lopun järjestön sivujen uudistus vain 
vaikeutti omien sivujen toimivuutta. 

   
Jatkuva ja säännöllinen vuoropuhelu maiden välillä eri työryhmissä on tehostanut 
yhteistyötä, ajatusten vaihtoa ja vastuun ottamista järjestön asioista.  !!
Yhdistyksellämme on kansainvälisen järjestön osaaminen ja tuki takanaan ja sitä 
tuleekin entistä tehokkaammin käyttää hyödyksi. Olemme monessa suhteessa edel-
läkävijöitä järjestössämme (mm. yhteinen eettinen toimikunta muiden Suomessa 
toimivien alan yhdistysten kanssa ja vuosikymmenien kokemus mentoroinnista),,  ja 
siksi arvostettu toimija järjestössämme. Mutta myös meillä on syytä oppia muiden 
jäsenmaiden kokemuksista. Maiden väliset säännölliset virtuaalikokoukset tarjoavat 
hienon mahdollisuuden tämän vuoropuhelun rikastuttamiseen. 
Tulevana vuonna katse on suunnattava toiminnan tehostamiseen. Nykyisillä resurs-
seilla meidän on keksittävä innovatiivisia ratkaisuja saavuttaa asetetut tavoitteet. 
Meidän on sitkeästi jatkettava työtä  EMCCn tunnettavuuden lisäämiseksi. Meidän 
on tarjottava mentorointi ja coaching asioista kiinnostuneille foorumi ja osallistavat 
menetelmät kokoontua yhteisten asioiden ääreen. Meidän on kehitettävä kotisivu-
jamme. Meidän on motivoitava jäsenistömme aktiivisesti osallistumaan yhdistyksen 
toimintaan ja jakamaan omaa osaamistaan. !
EMCC tarjoaa jäsenilleen: 
1. Mahdollisuuden verkostoitua: käytössä on kansainvälinen ja kansallinen alan 

verkosto, alueellinen alan toimijoiden yhteisö ja pääsy yhteisiin tapahtumiin.    
2. Tilaisuuksia ammatilliseen kehittymiseen, osaamisen ja hyvien käytäntöjen 

jakamiseen ja kehittämiseen. 
3. Mahdollisuuden osallistua mentoroinnin ja coahingin laadun ylläpitämiseen ja 

sen kehittämiseen. 
4. Tasokkaita jäsenpalveluja: pääsy kansainväliseen alan tutkimus- ja asiantuntijati-

etoon sekä asiantuntijatukeen, mahdollisuus kansainvälisen akreditoinnin han-
kkimiseen, pääsy kansainvälisiin mentori-ja coachverkostoihin. !!

Hallitus 19.2.2016 !


