
Leipäviikko 2013  
 
Leipäviikkoa vietetään viikolla 37 eli 9.-15.9. Teemana on Leivän tie – hyvää ja terveellistä 
läheltä. Haluamme kertoa kuluttajille, että leipä on hyvää ja terveellistä ja jokaisella leivällä on 
tekijänsä. Leivän tie pellolta pöytään vie monen mutkan kautta.  
 
Leipäviikon materiaaliksi tehdään juliste ja roll up:t. Valmiit pdf-tiedostot julisteista tulevat 
sivuillemme elokuun alussa ja ovat nähtävissä Leipuripäivillä.  
  
Toivomme, että Suomen Leipuriliitto ry:n paikallisyhdistykset toteuttavat Leipäviikon tempauksia. 
Tapahtumia kannattaa järjestää mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä MTK:n ja myllyjen kanssa.  
Alle olemme koonneet vinkkejä tempauksen toteuttamiseksi.  
 
Leipäviikon tilaisuuden toteuttamisen ABC: 
 
MATERIAALIT 
a) Leipätiedotuksen valmistama materiaali tapahtumiin 
 

• Julisteet 
Leipätiedotus valmistaa valmiit pdf-tiedostot julisteista, joista voitte ottaa itse (esim. 
digipainosta) haluamanne versiot.  

 
• Roll-upit 
Meidän kauttamme voitte tilata julisteiden teemalla roll-upit tilaisuuteenne.  
Yhden roll-upin hinta on 130 € + postituskulut. Suosittelemme tilaisuuksiin vähintään kahta 
roll-upia. Tilaukset meille viimeistään Leipuripäivillä. 

 
 
b) Yhdistysten / Yritysten hankittavat materiaalit 
 

• Tarjottavat tuotteet  
• Pöytäliinat 
• Leipäkorit  
• Muut tarjoiluun tarvittavat välineet (veitset, tarjottimet, leivänpäälliset, kylmälaukut). 
• Pöydät / pöytätasot, mikäli tapahtumapaikan ei ole niitä mahdollista toimittaa. 
• Käsienpesumahdollisuus (hygieniasyistä) 

 
 
PAIKKA 
Tapahtumaan kannattaa varata riittävän iso ja keskeisellä paikalla oleva tila. Kauppakeskuksen tori 
tai aukio sopivat hyvin. Tästä ihmisiä kävelee paljon ohi ja heidän on helppo jäädä seuraamaan 
tapahtumaa. Säiden varaan ei kannata tapahtumaa jättää, joten sisätila on varmempi vaihtoehto. 
Tila kannattaa varata ajoissa. Tapahtumapaikalta kannattaa tiedustella onko sieltä mahdollisuutta 
toimittaa tilaisuuteen pöytiä.  
 
 
AJANKOHTA 
Valitkaa itsellenne sopiva ajankohta leipäviikolta. Jos toteutatte yhden päivän tapahtuman, 
kannattaa se järjestää koko päiväksi. Eri ihmiset ovat liikkeellä eri kellon aikoihin.  



 
 
TARJOLLE 
Maistiaiset maistuvat aina kuluttajille. Paikalla voi olla myyntipisteitä tai vaihtoehtoisesti voitte 
jakaa ilmaistuotteita.  
 
 
HENKILÖKUNTA  
Henkilökunnaksi kannattaa rekrytoida esimerkiksi paikallisista ammattioppilaitoksista ravintola- 
tai leipomoalan opiskelijoita, joilla on hygieniapassit. Kannattaa olla suoraan yhteydessä opettajiin 
tai koulun rehtoriin. Opiskelijat voivat valmistella tarjolla olevat tuotteet. Palkkioksi voi tarjota 
esim. stipendirahan luokalle. 
 
Omaa henkilökuntaa kannattaa varata paikalle 2-3 hlö maistattamaan tuotteita ja keskustelemaan 
ihmisten kanssa. 
 
 
LEIPOMOYHDITYKSEN OMA ROLL UP TAI PÖYTÄTELINE 
Paikallisyhdistyksen kannattaa painattaa tapahtumaan oma Roll Up tai juliste, josta käy ilmi 
paikalla olevat yritykset. Tarjouksia kannattaa pyytää paikallisilta toimijoilta. Painattaminen 
onnistuu, kun kaikki yritykset toimittavat logonsa jpg –muodossa painotaloon.  
 
 
TAPAHTUMASTA TIEDOTTAMINEN 
Ennen tapahtumaa kannattaa olla yhteydessä paikalliseen mediaan. Leipätiedotus tekee valmiin 
tiedotepohjan, johon voi lisätä oman tapahtuman paikan ja ajankohdan sekä halutessaan muuta 
viestiä. Media kannattaa myös kutsua paikalle. 
 
 
Mikäli teillä herää kysymyksiä, vastaamme mielellämme! 
 
terveisin, 
Kaisa ja Terhi  
 
Kaisa Mensonen 040-594 2728 kaisa.mensonen@leipatiedotus.fi 
Terhi Virtanen 040-501 6279 terhi.virtanen@leipatiedotus.fi 
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