Ensimetri palkitsi nuoria yrittäjiä

PERINTEET SEKÄ NYKYAIKA NÄKYVÄT NUORTEN YRITYSIDEOISSA

Nuorten Yritysideakilpailu järjestettiin jo 19. kerran. Kilpailuun osallistuneet ovat alle 25-vuotiaita ja ideat on
seulottu Uusyrityskeskus Ensimetrin asiakkaiden yritysideoista sekä Ensimetriin tulleista ehdotuksista. Ideat
perustuvat harrastuksiin, työkokemukseen tai opiskeluun. Tänä vuonna voittajat seulottiin 146 yritysidean joukosta.
Virtuaalitodellisuus, jakamistalous ja peli-ideat näkyivät nuorten ideoissa, mutta myös perinteisiä käden taitoihin ja
osaamiseen perustuvia ideoita oli ehdolla.

Sähkötyökalujen suunnittelija ideakilpailun voittajaksi
Kilpailun voittaja Jyri Ahola vakuutti raadin tuotannollisella yritysideallaan. Hän on perustanut yrityksen Vicera Oy:n,
joka suunnittelee, kehittää ja valmistaa sähköalalle erikoistyökaluja. Sähköasentajan töissä Ahola havaitsi monia
puutteita työkaluissa ja hän kehitteli joihinkin työtehtäviin aiempaa paremmin sopivia työkaluja työmaalta
löytyneistä tarvikkeista ja varaosista.
Tuotekehitys ja suunnittelu veivät alussa oletettua enemmän aikaa, mutta uusista työkaluista on jo ensimmäiset
tuotantosarjat tilauksessa. Myös sopivien alihankkijoiden löytäminen ja tehokkaiden valmistustapojen oppiminen
olivat alussa hankalia. Kysyntää tuotteille on kuitenkin löytynyt ja tänä vuonna myös uusia työkaluja on tarkoitus
tuoda markkinoille. Tuotteet ovat hinnoiltaan kilpailukykyisiä ja toiminta on kannattavaa. Tuotantosarjojen
kasvaessa katteet paranevat huomattavasti.

Sähkötyökalujen markkinat ovat globaalit. Jyri Aholan Vicera on nuori ja innovatiivinen yritys, jonka tavoitteena on
uudistaa sähköalaa tuomalla markkinoille entistä parempia työkaluja tehostamaan ja helpottamaan työskentelyä.
Osa työkaluista on täysin uusia innovaatioita. Aluksi pääpaino on kaapelinvetoon tarkoitetuissa työkaluissa ja
myöhemmin tuodaan työkaluja myös muihin sähköalan töihin. Yrityksellä on tavoitteita ja kasvumahdollisuuksia
jopa kansainvälisille markkinoille.
Virtuaalitodellisuuteen perustuva Suomen ensimmäinen minielokuvateatteri
Ammattikorkeakoulun proakatemiasta joulukuussa valmistuneet opiskelijat Kaarle Putti ja Tuukka Tuovinen
perustivat osakeyhtiön nimeltä One Down Oy. Parin toisenlaisen yritysidean kehittelyn jälkeen Amsterdamista löytyi
idea Virtual Reality Cinema (VR Cinema), jossa näytetään yksityishenkilöille ja yrityksille uusimpia Virtual Reality sisältöjä. Ideasta myönnettiin kunniamaininta.
VR Cinema on 20-paikkainen, tyylikkäästi brändätty ja aluksi pop up -luontoisesti toteutettava minielokuva-teatteri.
VR Cinema kiertää Suomen isoimpia kaupunkeja ja merkittävimpiä tapahtumia tarjoten täysin uudenlaisia
virtuaalisen todellisuuden elämyksiä. Asiakkaat saavat virtuaalilasit silmilleen ja kuulokkeet korvilleen ja istuutuvat
alas 360-astetta kääntyvälle tuolille. Kaikki VR Cineman asiakkaat näkevät saman sisällön laseistaan samanaikaisesti,
jonka ansiosta he voivat jakaa kokemuksiaan toistensa kanssa näytöksen jälkeen. Lippu noin puoli tuntia kestävään
näytökseen maksaa 10€.

Yksityishenkilöiden elämyksien lisäksi näytöksiä myydään myös yritysasiakkaille. Tällä hetkellä yrityksille tehtyjä 360videoita on useita, mutta videoiden esittämisessä on ollut haasteita. Suomessa ei ole palveluntarjoajaa,
jonka avulla 360-videoita voidaan toistaa isossa mittakaavassa. VR Cinema tarjoaa ratkaisun tähän.
Yrityksille voidaan tarjota yksilöllisesti räätälöityä sisällöntuotantoa. Esimerkiksi Pauligin sidosryhmille voidaan
näyttää 360-kuvatun lyhyen videon kahvipavun matkasta Brasilian alangoilta aina Suomen kahvipöytään asti.
Tulevaisuuden tavoitteena on VR Cineman lisäksi hallinnoida ja välittää Suomessa tuotettuja Virtual Reality -sisältöjä.
VR Cineman voi kokea ensimmäistä kertaa Suomessa jo toukokuun 2017 alussa. Tavoitteena on vuoden 2018 alussa
avata Helsingin keskustaan pysyvä VR Cinema.
Nykyaikainen kirpputori vakuutti tuloksellaan
Kunniamaininnan sai myös Ida Alakorpi, joka kyllästyi työttömyyteen ja perusti nykyaikaisen, siistin ja palvelevan
kirpputori Swap ja Vintage 58 Oy -yrityksen Hän sai toiminnan käyntiin parissa kuukaudessa. Ida on aina
työskennellyt asiakaspalvelussa, jonka työn hän kokee omakseen. Kirpputorien kiertely on ollut hänelle koko elämän
intohimo ja harrastus. Etukäteen tehty facebook-markkinointi vakuutti Idan uudenlaisen kirpputorin
tarpeellisuudesta.
Hervannassa kirpputorilla on iso ja avara liiketila, jossa asiakkaiden pöydät siivotaan kerran päivässä. Yrityksessä on
nykyaikainen kassajärjestelmä, joka mahdollistaa asiakkaan myynnin reaaliaikainen seuraamisen. Sähköinen
hinnoittelu ja pöydän varaaminen onnistuvat netissä missä ja milloin vain. Nuorekas yrittäjä pitää tasoa yllä ja
katsoo, mitä ihmiset myyvät. Asiakaspalvelu on henkilökohtaista ja yrityksellä on kirpputorikulttuurissa
ensimmäisenä Suomessa kanta-asiakasjärjestelmä. Palvelu on tuotteistettu ja kaikki tarpeellinen tehdään asiakkaan
puolesta.

Yrityksellä on jo vakiintunut asiakaskunta ja asiakkaiden tavarat tekevät kauppansa kirpputoripöydistä.
Varausprosentin keskiarvo oli heinä-maaliskuulta 87 prosenttia Kirpputoritoiminnan lisäksi myynnissä on suomalaisia
piensisustustuotteita. Liikevaihto ensimmäisen puolen vuoden ajalta oli 62.000 euroa ja yritys on jo palkannut
ensimmäisen työntekijän.
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