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Henkilötiedot
-

Nummelin, Heikki Tapio
syntynyt 17.5.1956, Orimattilassa
Naimisissa, 2 aikuista lasta: Jussi 1979 ja Johanna 1982. Vaimo Leena
Nummelin toimii työterveyshoitajana.

Profiili
-

toimitusjohtaja, kehittäjä, ihmisjohtaja (leader)
työyhteisövalmentaja, sertifioitu business coach
johtamisvalmentaja
yrityskonsultti, erityisesti teknologiayrityksissä, strateginen suunnittelu,
tuotekehitys, kehittämishankkeet
myynti ja markkinointi, after-sales
laadunvarmistus ja toimintajärjestelmät
luovuus- ja innovaatiovalmentaja (yhteisöllinen luovuus)

Koulutus
-

certified business coach (engl.)
NLP practitioner ja Master
systematic inventive thinking – ja muita luovuustekniikoita
laatu- ja ympäristöjärjestelmät ISO 9000, ISO 14000, ISO/TS 16949
tuotannon ohjaus (JTO)
kansainvälinen markkinointi (Vientikoulutussäätiö)
johtaminen
laskentatoimi
strateginen suunnittelu
1974-1980 Turun Teknillinen Opisto, autoinsinööri

Kielitaito
-

äidinkieli suomi
muut työkielet: sujuva englanti ja välttävä ruotsi

Ammatillinen kokemus
12/16...

Storm Motor Oy
Toimitusjohtaja
katso lisää www.storm-motor.fi
Stratox Oy
Myös hallitus- ja konsultointityötä muissa yrityksissä edellisen
lisäksi.

2/13… 11/16 Stratox Oy
Yrityskonsultti. Kehittämishankkeet, teknologiahankkeet,
johtamisen ja työhyvinvoinnin valmennukset. Erityisosaamisena
luovuus- ja innovaatiomenetelmät.
Katso lisää www.stratox.fi
12/11…1/13 Stratox Oy (1/12…1/13 sopimusvalmentajana Novetos Oy)
Työyhteisövalmentaja (myös business coach) valmennustalo
Novetos Oy:ssä. Tehtäviini kuului muiden valmentajien kanssa
kehittää yhteisöjä ja yrityksiä parempiin tuloksiin valmentavan
johtamisen ja työhyvinvoinnin keinoin.
Yhteistyömme jatkuu mutta sopimus purettiin 1.2.2013.
6/08…11/11 Juha Punta Oy
Toimitusjohtaja ja vähemmistöosakas 15.11.2011 asti. Yrityksen
uusi omistaja ryhtyi toimitusjohtajaksi ja näin minä vapauduin
muihin tehtäviin.
Toimikaudellani yrityksen strategiseksi tavoitteeksi asetettu
markkinajohtajuus henkilöstötilojen kaappien valmistajana
toteutui ja henkilöstön motivaatiotaso, itseohjautuvuus sekä
ilmapiiri paranivat oleellisesti. Vaikeasta kilpailutilanteesta
huolimatta onnistuimme tekemään positiivista tulosta.
9/05…5/08

Stratox Oy
Yrityskonsultti ja vuokrajohtaja useissa eri
yrityksissäErityishankkeita: Veneteknologiaohjelman
kokoonjuoksu Tekesille sekä Finnsuppliers Ry:n
puheenjohtajuus.

1/02…8/05

Okartek Oy
Toimitusjohtajana tehtäväni oli erityisesti henkilöstön
kannustaminen huippusuorituksiin, myynnin ja markkinoinnin
kehittäminen sekä asiakkuuksien parempi hallinta.
Halusin kehittää yritystä ja yli 50 henkilön organisaatiota
toimimaan samaan suuntaan. Kutsuin itse tehtävääni nimellä
“pajasta tehtaaksi” ja se toteutui.

1996…2002 Stratox Oy
Yrittäjä, konsultti, vuokrajohtaja, luennotsija.
Operatiivisia tehtäviä useissa yrityksissä:
Vientipäällikkö Detector Oy, kaasunvalvontalaitteet, kohdemaina
Alankomaat ja Arabiemiraatit.
Myynti ja markkinointitehtävät Kertzen Oy:n konkurssipesä ja
uusi yhtiö. Lumetusjärjestelmät, Half-Pipe hoitolaitteet
kohdemaina Korea, Japani, Sveitsi ja Puola.
Konsulttitehtäviä:
Ohjata asiakasyrityksiä löytämään käytännön työssä strateginen
suunta ja auttaa tehtävän läpiviennissä. Oleellisia elementtejä
useimmissa töissä olivat strategian konkretisointi, markkinoinnin
ohjaus, projektien ohjaus, julkinen rahoitus ja henkilöstön
kehittäminen.
“Facilitator” ja kouluttaja:
Ohjata luovuustekniikoissa erilaisia ryhmiä yrityksissä ja
oppilaitoksissa ja saada heidät ymmärtämään tekniikoiden
mahdollisuudet.
Luennot ja oppitunnit täydennyskoulutusryhmille ja opiskelijoille:
Åbo Akademi, Kauppakorkeakoulu, Turun Yliopisto ja Turun
Ammattikorkeakoulu.
Muita merkittäviä tehtäviä:
Koneteknologiakeskus Turku Oy:n kokoonjuoksu ja suunnitelu..
Finnsuppliers Ry:n asiamiehen ja puheenjohtajan tehtävät
useiden vuosien ajan. FS Ry oli suomalaisten autonvalmistajien
ja näiden osahankkijoiden muodostama yhdistys.
1994…1996 Kertzen Oy
Varatoimitusjohtaja, vastuualueena muu paitsi tuotanto.
Tehtävänä oli uudellenkäynnistää yritys, hakeutua uusille
markkinoille, tuotteiden suunnittelu uusiin kohteisiin sopiviksi.
Kohdemaat Japani, Korea, Sveitsi, Norja, Puola, Ranska ja
Ruotsi.
1989…1994 Teknologian kehittämiskeskus (Tekes)
Yrityskonsultti ja teknologiakonsultti Tekesin Turun
alueyksikössä.
Tehtävänä oli tukea teknologiayrityksiä näiden strategisesti
merkittävissä projekteissa.
Oleellisia osatehtäviä olivat strateginen suunnittelu,
rahoitusjärjestelyt ja projektien ohjaus.
Itselläni oli lisäksi valtakunnallisina erityistehtävinä Eureka
hankkeiden edistäminen, sekä Tekesin tiedotusryhmän
jäsenyys.

1986…1989 Tunturi Kuntovälineryhmä
Tuotepäällikkö, tuotekehityspäällikkö, jälkimarkkinointipäällikkö.
Tuotepäällikön tehtävät sisältivät asiakaskontaktit teknisisssä
asioissa, tuotekolulutukset ja after-sales toiminnat. Vastuulleni
tuli näiden lisäksi myös tuotekehitysryhmän johtotehtävät.
Merkittäviä askeleita olivat mm tuotekehitysosaston
perustaminen USA:han, käynnistää kuntovälineiden OEM
valmistus Taiwanissa, siirtyä CAD suunnitteluun, kehittää
laatujärjestelmää ja jälkimarkkinointitoimia.
1980…1986 Tamrock Loaders (kaivoskuormaajien ja dumppereiden valmistus)
Ostaja, alihankintaostaja, tuotannonsuunnittelija,
projektipäällikkö, Marketing support engineer.
Alihankintaostajana toimiessani tavoitteeni oli kehittää
alihankintaverkostoa sekä toimintatapoja. Markkinoinnissa
tehtäväni oli toimia globaalien asiakkaiden tukena kaikissa
teknisissä asioissa, sekä huolehtia tuotannon ja myynnin
välisistä yhteyksistä.
Opetustyöt
1989…1999 Turku AMK
Kurssit
Tuotannon ohjaus
Laadunvarmistusjärjestelmät
Tuotekehitysprosessit
Asema
Luennoitsija, opettaja
1989…1999 Turun Yliopisto (täydennyskoulutus)
Kurssit
Yritysten perustaminen ja liiketoimintasuunnitelmat.
Laatu- ja ympäristöjärjestelmät.
Kansainväliset tuotekehitysprosessit ja projektit.
Asema
Luennoitsija, ohjaaja, tutori.
1989…
Kurssit

Asema

Turun Kauppakorkeakoulu (täydennyskoulutus)
Yritysten perustaminen ja liiketoimintasuunnitelmat.
Laatu- ja ympäristöjärjestelmät.
Kansainväliset tuotekehitysprosessit ja projektit.
Luova ongelmanratkaisu
Luennoitsija, ohjaaja, tutori.

1989…1999 Åbo Akademi
Kurssit
Markkinointi ja myynti
Yritysten perustaminen ja liiketoimintasuunnitelmat.
Laatu- ja ympäristöjärjestelmät.
Kansainväliset tuotekehitysprosessit ja projektit.
Luova ongelmanratkaisu
Patentointi, tuotevastuu, tuoteturvallisuus
Asema
Luennoitsija, ohjaaja, tutori.

Varusmiespalvelus
-

Suomen ilmavoimat 1974-1975 kersantti, ryhmänjohtaja
Ilmavoimien tekninen koulu, Lentokonemekaanikko

Luottamustoimia
Kunnanvaltuuston jäsen Piikkiö 1993-1997
Varapuheenjohtaja tekninen lautakunta Piikkiö 1993-1997
Finnsuppliers group, hallituksen puheenjohtaja (www.finnsuppliers.com)
Fordonskomponentgruppen, hallitus (www.fordonskomponentgruppen.se)
V-S Teknologiateollisuus Ry, hallitus 2004-2007
Turku AMK, ohjausryhmän jäsen 2004-2006
Harrastukset
Triathlon, muu kestävyysliikunta, partio, laulaminen.

