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pääkirjoitus

Leipurit toukokuussa Tampereelle 
Elintarviketeollisuus 2008 -messuille 
Tänä keväänä leipomoalan messutarjonta on erittäin run-
sasta. Huhti-toukokuussa 2008 suomalaisilla leipureilla on mah-
dollisuus osallistua ainakin kolmeen leipomoalan messutapah-
tumaan, joista yksi järjestetään Suomessa Tampereella. Erilaisia 
messumatkoja siis riittää.

Huhtikuu alkoi Europain-messuilla Pariisissa, jonne myös Lei-
puriliitto järjesti messumatkan. Matkalle osallistui yhteensä yli 110 
henkilöä, joista suurin osa oli leipureita ja leipomoalan yhteistyö-
kumppaneita. Tämän lisäksi omatoimiselle messumatkalle Parii-
siin matkasi lukuisa joukko muitakin leipomoalalla toimivia henki-
löitä. Huhtikuun loppupuolella (22.-26.4.2008) järjestetään Tuk-
holmassa Nordic Bakery -messut. Myös sinne tehdään Suomesta 
messumatkoja useamman leipomoryhmän voimin.

Sen jälkeen ovat 
vuorossa Tampereella 
järjestettävät Elintarvi-
keteollisuus 2008 -mes-
sut. Ne pidetään Tam-
pereen Pirkkahallissa 
14.-16.5.2008. Messujen 
yhteydessä järjestetään 
myös viidennettoista lei-
pomoalan ammattitaito-
kilpailujen SM-fi naalit. 
Myös edellisten ammat-
titaitokilpailujen SM-fi -
naalit järjestettiin Tampereella Elintarviketeollisuus 2005-messu-
jen yhteydessä. Loppukilpailut olivat vuonna 2005 kokonaisuu-
tena onnistuneet, joten on syytä uskoa, että ne ovat sitä myös 
tänä keväänä.  

Loppukilpailujen järjestäminen messuilla on erinomainen 
paikka tuoda yleisön nähtäville leipomoteollisuuden monipuo-
lista, monimuotoista ja ammattitaitoista osaamista. Tämähän on 
yksi niistä tavoitteista miksi ammattitaitokilpailuja on järjestetty 
vuodesta 1978 lähtien. On hienoa, että Tampereen Messut Oy ha-
luaa tehdä yhteistyötä myös tältä osin leipomoalan kanssa.  

Loppukilpailuissa ja niiden järjestämisessä tulee näkyviin 
myös leipomoalan yhteistyökyky. Loppukilpailujen järjestäminen 
messuilla toteutuu vain leipomoalan yhteistyökumppanien, laite- 
ja tavarantoimittajien, merkittävän panostuksen ansiosta. Ilman 
yhteistyökumppanien panostusta kilpailujen järjestäminen ja toi-
mivan leipomon rakentaminen messuille ei ole mitenkään mah-
dollista. Jokainen tietää, että toimivan leipomon rakentaminen 
messuympäristöön ei ole pieni ja helppo tehtävä, vaan se vaatii 

aikaa ja erilaista vaivaa.
Loppukilpailussa tarvittavia koneita ja laitteita toimittavat 

mm. Cortex Oy, LT-Kone, Kangasalan ammattioppilaitos sekä Lin-
kosuon Leipomo Oy. Tämän lisäksi yhteistyökumppaneiden edus-
tajat toimivat kilpailujen tuomareina.

SM-fi naalit järjestetään kolmessa sarjassa: ruokaleipä-, kah-
vileipä- ja konditoriasarjassa. SM-fi naalit järjestetään messujen 
kahtena viimeisenä päivänä siten, että ruokaleipien ja konditoria-
tuotteiden tekijät kilpailevat toukokuun 15. päivänä ja kahvileipä-
sarja on vuorossa toukokuun 16. päivänä. Ruokaleipä- ja kahvilei-
päsarjojen mestarit saavat Vuoden Leipuri -tittelin, konditoriasar-
jan voittajasta tulee Vuoden Kondiittori. Vuonna 2005 käydyissä 
SM-kilpailuissa konditoriasarjan voitti Riitta Tyni Kotkasta, ruo-
kaleipäsarjan Timo Kyllinen Puolangalta ja kahvileipäsarjan Rai-
mo Liedes Mikkelistä. He kaikki ovat myös tällä kerralla fi naalissa 
puolustamassa mestaruuttaan.

Ei muuta kuin merkitkää päivät kalenteriin ja nähdään Tam-
pereella! 

Loppuun on vielä todettava, että on Suomi ihmeellinen maa. 
Kun kaksi henkilöä lähettelee toisilleen tekstiviestejä, niin siitä 
seuraa, että toinen saa potkut ministerin tehtävistä. Mutta yhden 
henkilön tekemät rikokset, varkaus, pahoinpitely ja törkeä ratti-
juopumus, eivät kuitenkaan ole esteenä pääsylle ministerin teh-
tävään. Tällä en tarkoita lainkaan sitä, etteikö ko. henkilö olisi pä-
tevä hoitamaan ministerin tehtäviä. Tämän esilletuominen olkoon 
vain vertailukohtana sille, kuinka älyttömät mittasuhteet kahden 
aikuisen henkilön, miehen ja naisen, toisilleen lähettämistä, vaik-
kakin seksistisistä, teksti-
viesteistä voidaan saada ai-
kaiseksi.

Ratkaisevaa ei aina ole 
se miten asiat ovat, vaan 
se, miltä asiat näyttävät, 
tai ehkä sittenkin miltä asi-
at halutaan saada näyttä-
mään.

”Loppukilpailujen 
järjestäminen messuilla 
on erinomainen paikka 
tuoda yleisön nähtäville 

leipomoteollisuuden 
monipuolista, 

monimuotoista ja 
ammattitaitoista 

osaamista.”
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