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Valmentaja ja coach
Novetos Oy

DI Tiina Hultén

Tiina Hultén

Profiili

s. 7.7.1982

Tiinalla on kymmenen vuoden kokemus
ihmissuuntautuneesta valmennus- ja kehittämistyöstä
erilaisten yritysten ja organisaatioiden parissa. Hän
auttaa sekä yksilöitä että yhteisöjä rakentavassa
muutoksessa eli ajattelu- ja toimintamallien sekä
arvojen ja uskomusten tietoisessa kehittämisessä.
Toteutuksissaan Tiina yhdistää tieteellisen ymmärryksen
ja käytännön kokemuksen raikkaalla ja rennolla otteella.
Hänen tavoitteenaan on lähestyä monimutkaisia asioita
mahdollisimman yksinkertaisesti ja konkreettisesti,
unohtamatta huumorin virkistävää voimaa oppimisen
mahdollistajana. Tiina haluaa myös tarjota asiakkailleen
kokemuksellisia oivalluksia, jopa elämyksiä, sillä hän
uskoo, että todellinen tahtotila kestävään muutokseen
syttyy tunteesta.

Novetos Oy
Keilaranta 1
02150 ESPOO
Puh. 044 365 4396
tiina.hulten@novetos.fi
www.novetos.fi
Koulutus
DI, tuotantotalouden osasto, Tampereen
teknillinen yliopisto, 2006
Muu koulutus ja kurssit
Vaikuttava valmentaja -valmennus, Novetos Oy,
2019
Everything DiSC -sertifiontivalmennus, MLP

Tärkeimmät osaamisalueet

Modular Learning Processes, 2018

Itsetuntemus ja henkilökohtainen kehittyminen

Useat Mindfulness-, tietoisuustaito- ja

Valmentava esimiestyö ja rakentava johtamiskulttuuri

intuitiokoulutukset (Alan Wallace, Romio
Shrestha, Silvia Polivoy, Asta Raami ja Shanti

Organisaatiokulttuurin muutos – nykytilasta tavoitetilaan

Limnell), 2012-2016

Kokonaisvaltainen hyvinvointi menestystekijänä

Näyttötutkintomestarin asiantuntijakoulutus,

Työelämän Mindfulness ja tietoisuustaidot

HAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, 2011
Coaching-koulutus, Suomen Coaching-yhdistys,
2010

Kielitaito
Suomi — äidinkieli

LSI-arviointityökalun sertifiointivalmennus 2008,
LSI työkalun ja tiimityösimulaatioiden
täydennyskoulutus 2010, Human Synergistics
International

Englanti — erinomainen
Ruotsi — hyvä
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Työkokemus
Yritysvalmentaja, Coach, Novetos Oy, 9/2018 (nykyinen tehtävä)
Koulutus- ja valmennuspalvelut yrityksille ja organisaatioille:
• Esimiestyön kehittäminen
• Tiimityön ja rakentavan vuorovaikutuksen kehittäminen
• Organisaatiokulttuurin kehittäminen
Yrittäjä, Tmi Indigo Intuition, 1/2012 –
Koulutuspalvelujen alihankintatoteutukset sekä yritys- ja yksilövalmennukset:
• Itsetuntemus ja rakentava muutos
• Organisaatiokulttuuri ja rakentava muutos
• Henkilöstöjohtamisen elinkaari
• Valmentava esimiestyö
• Työelämän Mindfulness
Yrittäjä, Mindigo Oy, 01/2011 – 12/2011
Koulutuspalvelujen alihankintatoteutukset ja yritysvalmennukset:
• Itsetuntemus ja rakentava muutos
• Organisaatiokulttuuri ja rakentava muutos
• Henkilöstöjohtamisen elinkaari
• Valmentava esimiestyö
• Työelämän Mindfulness
Koulutuspäällikkö, Rastor Oy, 01/2008 – 10/2010
Henkilöratkaisut -yksikön tulosvastuullinen esimies, uuden liiketoimintakonseptin
suunnittelu ja implementointi, yrityskohtaisten valmennuskokonaisuuksien myynti ja
suunnittelu, koulutus- ja valmennustehtävät omien asiantuntijuusalueiden puitteissa,
luottamustoimi: johtoryhmän jäsen
Yhteyspäällikkö, Rastor Oy, 01/2007 – 12/2007
Asiakas- ja yhteistyökumppaniverkostojen ylläpitäminen ja kehittäminen,
yrityskohtaisten koulutuskokonaisuuksien suunnittelu, koulutustehtävät omien
asiantuntijuusalueiden puitteissa, oman organisaation sisäiset kehittämistehtävät
johtoryhmän sihteerinä ja HR-tiimin jäsenenä
Koulutussuunnittelija, Rastor Oy, 04/2006 – 12/2006
Yrityskohtaisten koulutuskokonaisuuksien suunnittelu ja koordinointi
Diplomityöntekijä, Rastor Oy, 01/2005 – 04/2006
Tutkimuksen suunnittelu ja toteutus aiheesta ”Merkityksellisen hiljaisen tiedon
tunnistaminen ja jakaminen tietointensiivisessä palveluorganisaatiossa”
http://www.indigointuition.fi/wp-content/uploads/2017/12/DippatyöTiina.pdf
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Valmentajakokemus, muun muassa:
•

Palvelut: Bookers Group, DB Schenker Finland, HEKO ry, Kotipizza Oyj, L2 Paloturvallisuus Oy,
Rastor Oy, Securitas Oy

•

Teollisuus: Fidelix Oy, GA Telesis Engine Services Oy, Okmetic Oy, Oy SISU Auto Ab

Tiina Hulténin referenssejä:
”Valmennus onnistui kokonaisuudessaan erittäin hyvin. Valmennuksen lähtökohdat perustuivat
ajankohtaisiin kehitystarpeisiimme, ja esimiehemme, johon valmennus kohdistui, saivat uusia
näkökulmia esimiestyöhönsä, ja olivat erittäin tyytyväisiä sekä valmennuksen sisältöön että
valmentajaan, joka oli innostava ja aidosti kiinnostunut aiheista.” -Ilse Dahlgren, hallintojohtaja, Oy
SISU Auto Ab
”Esimiesryhmämme on erittäin tyytyväinen valmennukseen. Valmennus antoi meille uudenlaisen ja
innovatiivisen tavan reflektoida omaa johtamistamme oman näkökulmamme lisäksi työyhteisön ja
työtovereiden näkökulmasta. Saimme mukaamme erinomaisia työkaluja, joilla kehittää työtapaamme ja
asettaa konkreettisia tavoitteita. Plussaa oli myös se, että valmennus oli jäsennetty niin selkeästi, että
myös suomea toisena kielenä puhuva pystyi osallistumaan täysillä!” -Galina Dolmatova, HR
Administrator, GA Telesis Engine Services Oy
”Tiina Hultén on toiminut useita vuosia Rastorin valmentajana erilaisissa, pääasiassa teollisuudelle
suunnatuissa, esimiesvalmennuksissa ja -koulutuksissa. Tiina on saanut kaikista toteutuksista erittäin
positiivista palautetta sekä koulutuksiin osallistuneilta henkilöiltä että asiakasyhteyshenkilöiltämme
(sekä HR että operatiivinen johto). Tiina on ottanut valmennuksiin rohkeasti mukaan myös ”eiperinteisiä-tuotannon esimiesten valmennusteemoja” – ja onnistunut niidenkin toteuttamisessa
loistavasti. Voin suositella Tiinaa kouluttajaksi niin avoimiin toteutuksiin kuin vaativiin yrityskohtaisiin
valmennusratkaisuihin.” - Hannu Juka, asiakkuuspäällikkö, Rastor Oy
”Aloitimme Tiinan asiakkaana akuutissa kriisitilanteessa. Oli helpotus saada selkeää ohjausta vaikeassa
tilanteessa. Saimme tapaamisissa konkreettisia työkaluja, joiden avulla pääsimme eteenpäin. Tiina osaa
sanoa asiat suoraan ja lempeästi. Tiinan kanssa syntyy helposti aito yhteys, jossa päästään nopeasti
tärkeiden asioiden äärelle. Jatkoin Tiinan kanssa yksilövalmennuksessa. Useissa vaikeissa tilanteissa
olen voinut tukeutua Tiinan coachaukseen. Tiinalla on jalat maassa, mutta hänen kokemuksensa ja
tietämyksensä ulottuvat pitkälle henkisyyteen. Tiinan kanssa käymäni keskustelut ovat muuttaneet
ajattelutapaani pysyvästi. Valmennusten jälkeen olen täynnä virtaa ja innostusta lähteä toteuttamaan
suunnitelmiani.” -Jyri Ranki, yrittäjä, Adamet Oy

Osallistujapalautteita Tiinan valmennuksista:
”Hyvä puhumaan ja havainnollistamaan esimerkein. Kannustava. Kiinnostavaa asiaa.”
“Innostava, innostunut ja viehättävä luennoitsija, joka varmasti jäi mieleen. Erilainen koulutus, ajatuksia
herättävä aihe ja toteutus.”
“Homma toimii! Asiantunteva, kannustava, positiivinen ja avoin. Hieno homma Tiina!”
”En oikein osannut odottaa päiviltä mitään. Ehkä valmistauduin puuduttavaan istumiseen. Valmennus
ylitti odotukseni, tästä oli oikeasti hyötyä.”
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