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Ensimetri palkitsi Vuoden 2016 uusyrittäjät

CAFE PISPALALLE UUSYRITTÄJÄPALKINTO JA KÄNNYKÖIDEN
KIERRÄTTÄJÄLLE KUNNIAMAININTA
Kymmenen vuotta sitten puhjennut rakkaus Pispalaan toi Vesa ja Yvonne Leppälän Suomeen yli 30
maailmalla vietetyn vuoden jälkeen. Vuonna 2006 pariskunta osti Pispalasta talon, johon he päättivät
joskus perustaa kahvilan. Vuonna 2014 syntyi Cafe Pispala, joka ennemminkin on pikkuravintola kuin
perinteinen kahvila. Toimintaa pyörittää 9.6.2014 kaupparekisteriin merkitty yritys nimeltään
Pispanrinteen Ohana Oy ja Tampereen Kauppahallissa toimii myös yrityksen toinen kahvila ja leipomo
Lei`Pomo & Grille.
Cafe Pispalan suosio oli taattu alusta alkaen. Ravintolaan on viikonloppuisin tehtävä pöytävaraus, jos
aikoo lounaalle tai suositulle sunnuntai-brunssille. Yrittäjät ovat pitkän linja ammattilaisia ja
vuosikausien kokemus maailman huippuravintoloissa näkyy taidolla valmistetuissa annoksissa ja
huolellisesti valituissa raaka-aineissa. Menestys koostuu sijainnista ja miljööstä, mutkattomasta
iloisesta palvelusta sekä kauden raaka-aineiden mukaan muuttuvasta menusta ja omasta
valmistuksesta.
Yrittäjät ovat tehneet poikkeavalla hyvin hoidetulla konseptilla erittäin kilpaillulla toimialalla ”lähes
mahdottomasta mahdollisen”. Liikevaihto on noin 1,1 miljoonaa euroa ja toiminta on kannattavaa.
Yritys työllistää yrittäjäpariskunnan lisäksi yhteensä viisi vakituista ja kymmenen osa-aikaista henkilöä.
Etenkin alalle valmistuvat nuoret ovat saaneet hyvää oppia käytännön ravintolatyöhön. Ravintolaa- ja
leipomoa halutaan edelleen kehittää ja luoda uutta alan liiketoimintaa.
Recycle Phone Finland Oy kierrättää mobiililaitteita Valkeakoskelta Brittein saarille
Suomeen muuttanut britti Paul Norman perusti mobiililaitteiden kierrätystä varten 18.4.2012 Recycle
Phone Finland Oy -nimisen yrityksen perusteellisen selvitystyön ja valmistelun jälkeen. Tiedossa oli
tuolloin vuoden sisällä voimaan tulevat jätelain muutokset, jotka lisäävät elektroniikkajätteen
kierrätystarvetta. Yhtiö kokoaa keräyspisteistään käytetyt kännykät ja lähettää ne edelleen brittiläiselle
CMR Ltd:lle, joka maksaa käytetyistä puhelimista mallin ja kunnon mukaan.
Kyseessä on jätelaissa tarkoitettu elektroniikkajätteen kerääminen, käsittely, kuljetus ja maasta vienti.
CMR Ltd:llä on EU:n laajuinen sertifiointi kierrätyspuhelinten kunnostamiseksi ja edelleen myymiseksi
sekä puhelinjätteen käsittelemiseksi. Mobiilipäätelaitteiden käyttöiät lyhenevät ja lainsäädäntömuutokset lisäävät kaupan tarvetta käyttää sertifioitua kierrätys- ja jätteenkäsittelyprosessia.
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Suomalaisissa talouksissa on keskimäärin kaksi käyttämätöntä ja vanhentunutta kännykkää. Arviolta 80
prosenttia puhelimista jää edelleen kierrätyksen ulkopuolelle. Puhelimien, tablettien ja tietokoneiden
kierrätysmateriaalia käytetään esimerkiksi puutarhakalusteiden, soittimien tai korujen raaka-aineeksi.
Yritys välittää puhelimia Suomessa, Englannissa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa toimivien
partnereiden kautta. Yhteistyökumppaneiden käyttöön on luotu tietojärjestelmä, josta esim.
puhelimen myyjä heti näkee vaihtoon tulevan käytetyn puhelimen arvon. Liiketoiminta on
voimakkaasti kasvavaa, edistää kestävää kehitystä ja säästää luonnonvaroja. Yrityksen liikevaihto
Suomessa on noin 0,5 miljoonaa euroa ja toiminnassa on mukana yli toistatuhatta henkilöä
partnereiden kautta sekä Pohjoismaissa että Englannissa.
Palkinnoilla halutaan rohkaista ihmisiä yrittäjyyteen ja ideointiin
Vuoden Uusyrittäjä valittiin Tampereella 23. kerran. Valinta tehdään Uusyrityskeskus Ensimetrin
asiakkaiden, 2 – 5 vuotta toimineiden yritysten joukosta. Yrityksen perustaneita oli kolmen vuoden
aikana yhteensä lähes 2000, joista palkittavat seulottiin. Palkitsemisella kannustetaan yrittäjiksi aikovia
ideointiin ja yrityksen perustamiseen. Ensimetrin kautta on turvallista aloittaa yritystoiminta. Kahden
vuoden kuluttua yli 90 prosenttia ja viiden vuoden yli 80 prosenttia aloittaneista on toiminnassa.
Tämän vuoden valinnalla haluttiin korostaa perinteisellä toimialalla menestymistä sekä kestävän
kehityksen ja kierrätyksen tuomia mahdollisuuksia yrittäjyyteen. Viime vuonna palkittiin Janne Viitasen
ja Heikki Mäkisen yritys ST-Autokeskus Oy Valkeakoskelta ja kunniamaininnalla Jonna Hietalan yritys
Lankakauppa Kerä Oy Tampereelta.
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