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Vuoden kasvuyrittäjä palkitaan Entrepreneur of the Year -juhlagaalassa 
perjantaina 15.11. 
 

Entrepreneur of the Year -yrittäjäkilpailun voittaja palkitaan kilpailun juhlagaalassa Suomen 

Kansallisoopperassa perjantaina 15.11.2013. Voitosta kilpailevat tänä vuonna yrittäjät yhdestätoista 

yrityksestä ympäri Suomen: Tomi Björck ja Matti Wikberg, BW-Restaurants; William Wolfram, 

Dealdash; Hannu Välikoski, Fysioline Group; Janne Niska, Janneniska; Juha Kalliokoski, Kamux; 

Daniela Yrjö-Koskinen, Novita; Olli Reenpää, Otava; Asko Myllymäki, Päätoimija; Juha Siiriäinen ja 

Lasse Suominen, Stresstech; Kristian Backlund, Wasa Dredging sekä Paula Salastie, Teknos. 

Kilpailun voittajan valitsee riippumaton tuomaristo, jossa istuu Suomen elinkeinoelämän vaikuttajia 

yrittäjistä akatemiaan ja pääomasijoittajista hallitusammattilaisiin. Perjantaina palkittava vuoden 

kasvuyrittäjä lähtee edustamaan Suomea kansainväliseen World Entrepreneur of the Year -

loppukilpailuun Monte Carloon ensi vuonna. 

Entrepreneur of the Year -kilpailun finalistit vuonna 2013 ovat: 

 BW-Restaurants: Tomi Björck ja Matti Wikberg (Helsinki). Hurjan kasvun aikaansaaneen BW-

Restaurantsin yrittäjäkaksikon menestysravintolat Farang, Gaijin ja Boulevard Social ovat 

uudistaneet Helsingin ravintola-alaa. 

 DealDash Oyj: William Wolfram (Helsinki). DealDash valloittaa maailmaa yhdistämällä 

pelaamisen ja kaupanteon toisiinsa. Wolframin 16-vuotiaana perustama DealDash on verkossa 

toimiva ostoskeskus ja vapaa-ajanviettopaikka. 

 Fysioline Group: Hannu Välikoski (Tampere). Fysioline Group myy ja kehittää hyvinvoinnin ja 

terveydenhoidon tuotteita, palveluita ja kokonaisratkaisuja. Fysioline tähtää tuotteillaan 

tehokkaampaan terveyden edistämiseen, ylläpitoon ja hoitoon. 

 Janneniska Oy, Pekkaniska Oy, JN Windpower Services: Janne Niska (Vantaa). Nostoalalla 

toimiva Janne Niska on onnistunut luomaan perinteiselle toimialalle uusia ja innovatiivisia 

ratkaisuja tuottavan yrityskeskittymän. 

 Kamux Oy: Juha Kalliokoski (Hämeenlinna). Kamux on Suomen ja Pohjoismaiden suurin 

ainoastaan käytettyjen autojen myyntiin keskittynyt ketju. Huimaa vauhtia kasvava yhtiö tarjoaa 

myös omia rahoitus- ja vakuutuspalveluita sekä mm. auton kotiinkuljetuspalvelun. 

 Novita Oy: Daniela Yrjö-Koskinen (Helsinki). Novita on Suomen suurin käsityölankojen 

valmistaja, joka tarjoaa asiakkailleen täyden palvelun neulepaketin: langat, käsityötarvikkeet, 

Novita-lehden ja -klubin, blogit sekä itse suunnitellut neulemallit ja -ohjeet. 

 Otava-konserni: Olli Reenpää (Helsinki). Otava-konsernin toiminnan juuret ovat vuonna 1890 

perustetussa Kustannusosakeyhtiö Otavassa. Vuorineuvos Olli Reenpää edustaa kolmatta 
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Reenpäiden sukupolvea Otavan johdossa ja on onnistunut kasvattamaan yrityksestään 

todellisen menestystarinan erittäin haastavalla toimialalla. 

 Päätoimija Oy: Asko Myllymäki (Kempele). Päätoimija on vuonna 2008 perustettu rakennus- 

ja kiinteistöalan konserni, jonka asiakaslähtöinen toimintakonsepti kattaa kaiken suunnittelun ja 

työn aina tontin etsimisestä loppusiivoukseen. 

 Stresstech Oy: Juha Siiriäinen ja Lasse Suominen (Vaajakoski). Stresstech Oy valmistaa 

maailmalle antureita, mittareita ja kokonaisia mittausasemia auto-, ilmailu- ja 

koneenrakennusteollisuuden laadunvalvonnan sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen 

apuvälineeksi. Yhtiö on oman toimialueensa markkinajohtaja maailmassa. 

 Wasa Dredging Oy: Kristian Backlund (Vaasa). Wasa Dredging Oy tarjoaa satamien ja 

merenkulkuväylien ruoppauspalveluita itse rakennuttamallaan modernilla ruoppauslaivastolla. 

Muun muassa yrityksen vedenalainen räjäytystekniikka on ainutlaatuinen ja edustaa alan 

huippua. 

 Teknos Group Oy: Paula Salastie (Helsinki). Teknos valmistaa maaleja ja 

pintakäsittelytuotteita teollisuudelle ja kuluttajille. Teknos on tuonut markkinoille monia 

edelläkävijätuotteita, joista viimeisimpänä on lanseerattu palonsuojamaaleja sekä antibakteerisia 

maaleja sairaalakäyttöön. 

 

EY järjestää Entrepreneur of the Year -kilpailun yhdessä Evlin ja Eläke-Fennian kanssa. Kilpailu 

järjestetään Suomessa jo 11. kerran. Enemmän tietoa kilpailusta, kilpailijoista ja tuomaristosta löytyy 

kilpailun sivuilta www.eoy.fi . 
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Entrepreneur of the Year 
 
EY Entrepreneur of the Year on arvostettu kansainvälinen tunnustuspalkinto menestyville yrittäjille. Se 
rohkaisee kasvuhakuiseen, vastuulliseen yrittäjyyteen ja kannustaa yrittäjiä, jotka innostavat muita 
visioillaan, johtajuudellaan ja saavutuksillaan. Entrepreneur of the Year tukee kasvavan ja kannattavan 
liiketoiminnan rakentajia ja antaa heille tunnustusta yli 50 maassa alueellisella, kansallisella ja 
maailmanlaajuisella tasolla toteutettavassa yrittäjäkilpailussa. Lisätietoja löydät osoitteesta www.eoy.fi. 
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