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PÄÄKIRJOITUS

Suomen Leipuriliiton 115. vuosikokous ja 
kesäpäivät järjestettiin noin 530 osallistu-
jan voimin elokuussa Helsingissä hotelli 
Hilton Kalastajatorpalla, jonne leipurikunta 
kokoontui viettämään viikonloppua yhdes-
sä yhteistyökumppaniensa kanssa. Perjan-
tai aloitettiin perinteiseen tapaan Ravinto-
raisio Oy:n golf -kilpailulla ja iltaa jatket-
tiin Valio Oy:n juustobuffetilla. Lauantaina 
päiviä jatkettiin ammatillisella näyttelyllä, 
Fazer Myllyn järjestämällä lastenretkellä Fa-
zerilassa sekä liiton virallisella vuosikokouk-
sella Kalastajatorpan Merisalissa.

Oli hienoa jälleen kerran havaita, miten 
leipomoalan keskinäisestä kovasta kilpai-
lusta huolimatta Leipuripäiville kokoontui 
yhtenäinen leipurikunta. Tiedän, että mo-
nilla eri aloilla ja monissa muissa maissa ih-
metellään, kummastellaan ja ollaan kateel-
lisiakin siitä, miten leipomoala kokoontuu 
yhdessä tavarantoimittajien kanssa yli 500 
henkilön voimin vuosi toisensa jälkeen viet-
tämään kerran vuodessa yhteistä viikon-
loppua jonnekin päin Suomea.

On kuitenkin syytä muistaa, että Lei-
puripäivät ja niiden onnistuminen ei ole 
todellakaan mikään itsestäänselvyys. Lei-
puripäivien järjestelyt edellyttävät paljon 
työtä sekä Leipuriliiton toimistolta että 
kulloiseltakin päivien valmisteluihin osallis-
tuvalta Leipuriliiton paikallisyhdistykseltä, 
tällä kertaa Etelä-Suomen Leipomoyrittäjät 
ry:ltä.  Leipuripäivien onnistuminen edel-
lyttää myös hyviä yhteistyökumppaneita. 
Niitä onneksi leipomoalalla on vuosikausi-
en ajan riittänyt. Lauantaipäivänä järjestet-
tävä ammatillinen näyttely on tärkeä osa 
Leipuripäivien kokonaisuutta. Perjantain ja 
lauantain mukavien päivä- ja iltaohjelmien 
välissä täyttä ammatillista asiaa sisältävä 
ammatillinen näyttely on monella tapaa 
hyödyllinen sekä leipomo- ja konditoria-
alan yrittäjille että näytteilleasettajille. Vii-
meksi mainituille jo siinäkin mielessä, että 
he tapaavat kerralla valtaosan leipomoalan 
toimijoista (lue ammatillisesta näyttelystä 
lisää sivuilta 20-24). 

Leipuriliiton virallisessa vuosikokoukses-
sa valittiin liiton puheenjohtajaksi vuosille 
2016 - 2018 ja samalla kolmannelle hen-
kilökohtaiselle puheenjohtajakaudelle Jari 
Elonen Jämsästä. Jari Elosen kolmen vuo-

den jatkopesti on liiton toiminnan ja sen 
jatkuvuuden kannalta hyvä asia. On positii-
vista, että Jari Elonen haluaa ja voi käyttää 
edelleen työ- ja vapaa-aikaansa vapaaeh-
toiseen työhön Leipuriliiton ja leipomoalan 
hyväksi.

Leipuriliiton vuosikokouksessa hyvän ja 
mielenkiintoisen juhlapuheen piti Kesko 
Oyj:n johtaja Lauri Peltola. Vuosikoko-
ukseen osallistuneiden oli mielenkiintois-
ta seurata ja kuunnella hänen kantaaot-
tavaa puhettaan. Peltola tiivisti puheensa 
kolmeen asiaan, joissa hänen mukaansa 
on ainakin korjaamisen varaa. Peltolan 
mukaan Suomi on ensinnäkin virkamies-
vetoinen säätely-yhteiskunta, missä kaik-
kea mahdollista säädellään. Toiseksi Suo-
mi on halpuutusyhteiskunta, jossa ihmiset 
laitetaan juoksemaan halpojen tavaroiden 
perässä. Puheessaan Peltola myös kysyi, 
onko kaupalta vastuullista myydä valta-
vat määrät muutamia yksittäisiä tuotteita 
niin halvalla, että muut vastaavat tuotteet 
jäävät hyllyyn? Kolmantena asiana Pelto-
la mainitsi Suomessa vallitsevan kateuden 
– olemme kateusyhteiskunta – kuten hän 
totesi (lue Lauri Peltolan näkemyksistä lisää 
sivuilta 12-14).   

Loppuun todettakoon vielä, että olen 
saanut palautetta muutamasta viimeises-
tä pääkirjoituksestani. Minulta on kysytty, 
että miksi kirjoitan vapaata kilpailua arvos-
televia kannanottoja? Jos näkemykseni on 
herättänyt joissakin lukijoissa hämmennys-
tä, niin tarkennuksena todettakoon, että 
tarkoitukseni on ollut vain todeta, että kil-
pailu ei ole koskaan täysin vapaata, eikä 
koskaan tule sitä olemaan. Kyse on lähinnä 
siitä, miten ja millä tavoin kilpailua rajoite-
taan. Vapaan kilpailun kulloisistakin muo-
doista päättävät aina valtaapitävät tahot. 
Jos joku kuitenkin kuvittelee, että kilpailu 
elintarvikemarkkinoilla olisi Suomessa tällä 
hetkellä vapaata, niin pahasti erehtyy. Olen 
esimerkiksi pääkirjoituksessa 7/2014 ”Yrit-
täjyyden sietämätön keveys” (http://www.
leipuriliitto.fi/leipurilehti/paakirjoituk-
sia/2014) /luetellut erilaisia yrittäjän vastui-
ta ja velvoitteita. Kun tuossa kirjoituksessa 
mainittuihin velvoitteisiin tutustuu, ym-
märtää viimeistään, että kilpailu Suomessa 
ei todellakaan ole kovin vapaata. Yleensä 

on vain niin, että valitsevaa kilpailumuotoa 
kannattavat eniten ne tahot, jotka siitä eni-
ten hyötyvät. Valtioneuvosto on luvannut 
ryhtyä tällä vaalikaudella normitalkoisiin, 
joiden tarkoituksena käsitykseni mukaan 
on se, että yritystoimintaa helpotetaan 
poistamalla kilpailua rajoittavia tekijöitä. 

Mika Väyrynen

P.s. Lue jäljempänä s. 38 Leipurissa 6/1915, 
100 vuotta sitten, kirjoitettu opettavainen 
tarina. Tuon tarinan leipuri ei ollut sen roh-
keampi kuin kaverinsa, kun oma lyhytaikai-
nen etu ajoi yhteisen edun edelle. 

Leipurikunta yhteistyökumppaneineen 
koolla Helsingissä 

Leipuripäivien on-
nistuminen edellyttää 
myös hyviä yhteistyö-
kumppaneita. Niitä 
onneksi leipomoalalla 
on vuosikausien ajan 

riittänyt.


