1 (2)

TIEDOTE
Julkaisuvapaa 24.9.2016 klo 20

Kymen Yrittäjien maakunnallinen vuoden nuori yrittäjä -palkinto annettiin Sanna
Rasalle
Kymen Yrittäjät on myöntänyt vuoden nuori yrittäjä 2016 -palkinnon Sanna Rasalle, Itäväylän
Bensis, Haminan Yrittäjistä.
Palkitsemisperusteita ovat yrityksen asiakaspalveluhenkisyys ja aktiivinen kehittäminen sekä
nuorena yrittäjänä työllistäminen. Sanna Rasa on luonut onnistuneen sukupolvenvaihdoksen myötä
Itäväylän Bensiksestä paikallisesti tunnetun palveluyrityksen, johon kuuluvat muun muassa after
work -ruokalista sekä pitopalvelu. Yritys on saanut tunnustusta myös omalla toimialallaan.
Itäväylän Bensis
Itäväylän Bensis on Haminassa toimiva kahvila-ravintola, jonka vahvuus on käsintehdyssä kotiruuassa
ja leivonnaisissa, hyvässä asiakaspalvelussa sekä amerikkalaisista dinereista inspiraationsa saaneessa
tyylissä. Yrittäjä Sanna Rasa jatkaa äitinsä aloittamaa työtä, kuitenkin omaa näkemystään
toteuttaen. Sanna Rasa vastaa yrityksen ruokapuolesta, hänen äitinsä tarvikemyynnistä ja
autonpesupuolesta. Lounasruokailun lisäksi yrityksen palveluihin kuuluu after work -ruokalista sekä
pitopalvelu.
- Pitopalvelu syntyi hiljalleen, kun yritykset pyysivät kokouseväitä. Facebook ja puskaradio ovat
olleet hyviä mainoskanavia pitopalvelulle ja tänä vuonna meillä oli huippukesä, Sanna Rasa kertoo.
Sanna Rasa
Päätös ryhtyä yrittäjäksi oli Sanna Rasalle helppo. Rasa oli työskennellyt pitkään samassa
työpaikassa, joten siirtyminen yrittäjäksi äidin rinnalle vuonna 2007 oli mahdollisuus itsensä
kehittämiseen ja toisi kaivattua vaihtelua.
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- Yrittäjyys merkitsee minulle äidin työn ylläpitoa ja jatkamista, mutta myös vapautta toteuttaa
itseäni. Lisäksi on hienoa tarjota muutama työpaikka, nuori yrittäjä sanoo.
Yrittäjyyden kolme tärkeintä arvoa Rasalle ovat vapaus, rohkeus ja vastuu. Vapautta on
mahdollisuus toteuttaa unelmia ja toisaalta myös viettää mahdollisimman paljon aikaa perheen
kanssa. Rohkeutta on uskoa omaan tekemiseen ja sulkea korvat negatiiviselta puheelta. Vastuuta
vaaditaan silloin, kun mukana on myös palkatut työntekijät.
Ravintola-alalla toimiminen on Rasan mukaan melko haasteellista ja kilpailijoita on paljon.
Työmiehet ja paikalliset asiakkaat ovat kuitenkin ottaneet Itäväylän Bensiksen omakseen.
- Yrittäjänä on tärkeää pitää itsensä ajan hermolla ja seurata trendejä, mutta huomioida myös
asiakkaiden toiveet, Sanna Rasa summaa.
Kymen Yrittäjien maakunnallinen Vuoden nuori yrittäjä -palkinto julkistetaan ja jaetaan Kymen
Yrittäjien maakunnallisessa yrittäjäjuhlassa Kuusankoskella lauantaina 24.9.2016.
Yritysinfo:
Itäväylän Bensis
Hamina, Haminan Yrittäjät
Perustamisvuosi: 2007
Omistaja: Eeva Rasa 60 % (taustavoima), Sanna Rasa 40 %
Päätoimiala: Kahvila-ravintola
Liikevaihto: 763 000 €
Henkilöstö: 7
Tärkeimmät tuotteet ja palvelut: kotiruokalounas, after work -ruokalista, itseleivotut
kahvilatuotteet, pitopalvelu, autopesu, asuntoauto- ja peräkärryvuokraus, nestekaasumyynti,
autotarvikkeet, Woikosken hitsauskaasujen välityspiste
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