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Raija	  Salmimiehen	  saamaa	  palautetta...	  	  

• ”Vuosien	  saatossa	  olen	  saanut	  runsaasti	  hyvää	  palautetta	  siitä,	  että	  olen	  laaja-‐alaisesti	  asiantunteva	  ja	  
kokemusta	  omaava	  coach.	  Haastan	  ihmisten	  ajattelua,	  enkä	  päästä	  heitä	  helpolla.	  Eräs	  coachattava	  totesi,	  
että	  hän	  on	  ”saavuttanut	  omassa	  työssään	  ja	  elämässään	  aivan	  uuden	  tason”.	  Saan	  coachattaviltani	  vielä	  
vuosia	  coaching	  -‐prosessin	  päättymisen	  jälkeen	  postia,	  jossa	  he	  kiitollisina	  muistelevat	  yhteistä	  matkaamme	  
ja	  kertovat	  ammatillisesta	  kehittymisestään	  ja	  uralla	  etenemisestään.	  Se	  on	  paras	  palaute	  minulle	  ja	  iloitsen	  
kovasti	  heidän	  menestyksestään.”	  

	  

	  

Kuka	  sinä	  olet?	  	  
Raija	  Salmimies,	  terveystieteiden	  maisteri	  (TtM),	  kehitysjohtaja,	  
psykoterapiakouluttaja,	  työyhteisövalmentaja,	  CCSF-‐coach	  ja	  
coachkouluttaja,	  PCC	  (ICF),	  kirjailija	  	  

Miten	  muut	  ovat	  kuvailleet	  sinua?	  	  
Kokenut	  asiantuntija,	  vakuuttava,	  aito,	  luotettava,	  rohkea,	  hyvä	  
kuuntelija,	  kannustava	  ja	  panee	  itsensä	  myös	  likoon.	  	  

Mikä	  on	  mottosi?	  	  
”Täytyy	  olla	  riittävän	  pimeää,	  jotta	  voi	  nähdä	  tähdet”.	  Onnellinen	  elämä	  
on	  valojen	  ja	  varjojen	  jatkuva	  leikki.	  	  

Mihin	  sinä	  uskot?	  	  
Uskon,	  että	  ihminen	  voi	  omalla	  käyttäytymisellään	  vaikuttaa	  elämänsä	  
kulkuun.	  Itsensä	  johtaminen	  on	  kaiken	  lähtökohta.	  Se	  vaatii	  itsekuria,	  
sinnikkyyttä	  ja	  luopumista.	  Uskon	  myös,	  että	  meissä	  kaikissa	  ihmisissä	  on	  
enemmän	  potentiaalia	  kuin	  osaamme	  edes	  aavistaa.	  Tarvitaan	  toinen	  
ihminen	  peiliksi	  avartamaan	  ajatteluamme,	  avaamaan	  uusia	  näkökulmia	  
ja	  edistämään	  kasvuamme	  ihmisenä.	  Se	  toinen	  voi	  olla	  esimerkiksi	  coach.	  	  

Miten	  sinä	  coachaat	  asiakkaitasi?	  	  
Olen	  ratkaisukeskeinen,	  tulevaisuusorientoitunut	  coach.	  Meillä	  Siriassa	  
coach	  oivalluttaa,	  voimaannuttaa	  ja	  vastuuttaa.	  Luottamuksellinen	  
vuorovaikutussuhde	  mahdollistaa	  syvälliset	  ammatilliset	  pohdiskelut	  –	  
olen	  valmis	  siihen.	  	  

Mitä	  coachingpalveluja	  sinä	  tarjoat?	  	  
Yksilö-‐	  ja	  ryhmäcoaching,	  business	  coaching,	  tiimicoaching,	  johdon	  
coaching	  sekä	  life	  coaching.	  	  

Miten	  sinuun	  saa	  yhteyden?	  	  
sähköpostitse:	  raija.salmimies(at)peruskunto.fi	  	  

Terveystieteiden	  maisteri	  
(TtM)	  
Pedagoginen	  pätevyys	  
Työnohjaaja	  (STOry)	  
Psykoterapeutti	  (VET)	  
Tietokirjailija	  
	  
Coach	  (PCC)	  

• Personal	  coach/life	  
coach	  

• Team	  coach	  
• Executive	  coach	  
• Mentor	  coach	  


