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Sirkun	  saamaa	  asiakaspalautetta:	  	  

Koulutus	  

• Huumorintajusi ja ryhmämme jatkuva lempeä ohjaamistaitosi on ollut antoisaa ja voimittavaa koko prosessin 
ajan. 

• Et anna periksi vastoinkäymisille vaan se vain terästää oikeudentuntoasi, suoruuttasi ja avoimuuttasi ja toimit 
arvojesi mukaisesti. 

• Olet alamme edelläkävijä, innostuksesi alan kehittämiseen innostaa myös minua. 
• Sirkku olet innostava ihminen, aito ja läsnäoleva. 
• Sinulla on paljon annettavaa, olet valoisa oman tiesi kulkija. 
• Sirkku, olet ammattitaitoinen, empaattinen ja huumorintajuinen. Sinulla on myös rakentavaa määrätietoisuutta ja 

jämäkkyyttä. 
• Sirkku, olet jämäkkä, tunnollinen ja oikeudenmukainen ihminen. Jaksat aina hymyillä ja pirteällä olemuksellasi 

levität hyvää oloa ja turvallisuutta ympärillesi. 
• Olet päämäärätietoinen, ahkera ja tunnollinen. Elämänmyönteisenä ja eteenpäin pyrkivänä olet hienosti 

luotsannut meitä. 
• Olet edelläkävijä. Sinulla on monipuolista ammatillista osaamista, visioita ja myös riittävästi rohkeutta kulkea 

kohti omia unelmiasi. 

Miten	  muut	  ovat	  kuvailleet	  sinua?	  
Älykäs,	  vastuuntuntoinen,	  oppimishaluinen,	  huumorintajuinen,	  
rohkea	  heittäytyjä,	  aito,	  läsnä	  oleva,	  laitan	  ihmiset	  ajattelemaan,	  
syvällinen.	  
Mikä	  on	  mottosi?	  
”Elämä	  on	  tässä	  ja	  nyt”,	  ”Kaikki	  on	  mahdollista.”	  
Mihin	  sinä	  uskot?	  
Siihen,	  että	  elämässä	  pitää	  hyödyntää	  se,	  minkä	  on	  saanut	  ja	  
tavoitella	  rohkeasti	  omia	  unelmiaan.	  Mitään	  ei	  kuitenkaan	  saavuta,	  
ellei	  itse	  yritä	  ja	  toimi	  aktiivisesti	  asioidensa	  ja	  kehittymisensä	  
eteen.	  	  
Miten	  sinä	  coachaat	  asiakkaitasi?	  
Sirian	  iskulause	  kiteyttää	  sen:	  oivallutan,	  voimaannutan	  ja	  
vastuutan.	  Minulle	  on	  tärkeää	  inhimillinen	  vastuullisuus	  omista	  
teoista,	  käyttäytymisestä,	  omasta	  kasvusta,	  omista	  valinnoista.	  
Jokaisella	  on	  vapaus	  valita.	  Kunnioitan	  ihmisten	  
itsemääräämisoikeutta	  ja	  etsin	  sitä	  asiantuntijuutta	  ja	  potentiaalia,	  
joka	  kussakin	  yksilössä	  on.	  Yksilöllisten	  toiveiden	  ja	  tavoitteiden	  
löytäminen	  ja	  vahvuuksien	  kautta	  niiden	  saavuttaminen	  on	  
tärkeää.	  Otteeni	  on	  voimavara-‐	  ja	  ratkaisukeskeinen.	  	  
Mitä	  coachingpalveluja	  sinä	  tarjoat?	  
Yksilö-‐	  ja	  ryhmäcoaching,	  business	  coaching,	  tiimicoaching,	  johdon	  
coaching,	  	  lifecoaching.	  	  
Miten	  sinuun	  saa	  yhteyden?	  
sähköpostitse	  sirkku.ruutu(at)siria.fi	  
	  
	  

Laillistettu	  psykologi	  (PsM)	  
Opettaja	  (KM)	  
Työnohjaaja	  (STOry)	  
Psykoterapeutti	  (VET)	  
Tietokirjailija	  
	  
Coach	  (MCC)	  

• Personal	  coach/life	  
coach	  

• Team	  coach	  
• Executive	  coach	  
• Mentor	  coach	  



• Sirkku, ihailen rohkeuttasi ja oikeamielisyyttäsi. 
• Olet tarkkanäköinen, älykäs ja sitkeä! 
• Sirkku, sinulla on ihanan myönteinen ote. Uskallat nauraa. Olet ammattitaitoinen ja rohkea. 

Yksilöcoaching	  

• Sirkku is very positive and easy to approach. I trust her.  
• Good dialogue, fact based and emphatetic approach. Sirkku helped me to discover my own insight which was 

transformed to concrete examples and improvements in real life.  
• Very professional and competent coach.  
• Thanks to Sirkku, I managed to see my undiscovered strengths and also my weaknesses. Now I understand the 

circle behind my behavior. This structured framework will help me to break my old habits and develop new ways 
of interacting. Sirkku could really expand my awareness.  

Haasteelliset	  esimies-‐alaiskeskustelut	  ja	  niiden	  kehittäminen	  

• Sirkku is excellent at giving feedback. Always smiling and giving an impression of being content with herself. 
She always found positive angles even when I did something totally wrong.  

• Sirkku´s content knowledge and style was excellent. She made great effort in giving valuable feedback.  
• Sirkku was able to establish a safe atmosphere for me to talk about real and sensitive issues. I felt she treated 

me with respect. So I felt at ease and relaxed at her presence. 
• Very friendly, listens actively, understands what I am saying. I felt comfortable sharing my issues and expoloring 

my thinking. Her feedback added  great value to me.   

 

	  

	  


