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UUTISET 3

Torniolaista leipomohistoriaa

Karkiainen 70 vuotta
TORNIO

Kaakamon kodissaan
17-vuotias Aune leipoi leipää ammattimaisesti. Vuonna
1944 toiminta siirtyi
Putaalle miehensä
Eero Karkiaisen kanssa perustamana leipomoyrityksenä heidän yhteiseen kotitaloonsa.
Täältä matka jatkui Keskikadun kautta nykyiselle paikalle
Länsirannalle vuonna 1968,
missä Aunen 40 vuoden ura
leipurina päättyi v.1984. Tämän jälkeen Pertti Kurttio
omisti leipomon noin kuusi
vuotta ja myi sen edelleen. Ostajina olivat v. 1990 nykyinen
leipomoyrittäjä Asta Heikkilä
puolisonsa Pentin kanssa.
- Itselle tämä neljännesvuosisadan matka perinteikkään torniolaisen leipomon 70 vuotta kestäneessä
toiminnassa ja sen kehittämisessä on ollut tosi mielenkiintoinen ja täynnä haasteita, arvioi omaa rooliaan
leipomoyrittäjänä Asta. Työtehtäviä on aina siivouksesta
kirjanpitoon ja toimitusjohtajan hommiin, leipomisen
osalta pääasiassa kakkujen
valmistuksessa.
- Aunen hienona perintönä olemme saaneet alkuperäiset reseptit erilaisiin leipomuksiin sekä hänen luomansa ruisleipäjuuren, jonka
maku on hyväillyt uskollisten
ruisleivän ystävien makuhermoja jo 70 vuoden ajan.
Luomuna se on toiminut jo
17 vuotta. Vanhoja perinteitä kunnioittaen ja niihin ajan
hengessä tarjontaa lisäten
olemme onnistuneet säilyttämään edellytykset toiminnalle, tiivistää Asta yrityksen
periaatteita.
Hänen mukaansa pienen

Käsityö on edelleen suuressa roolissa Kivirannan leipomossakin, kun pian 40 vuoden kokemuksella Timon ”riivaamana” esimerkiksi Isot Jussit saavat oikean muotonsa.

Moneen makuun maistuvia ja komeita täytekakkuja tällä kertaa Isälle syntyy Astan ja
Ainon kokeneissa käsissä Länsirannalla.
yrityksen kilpailu suurten
leipomoiden tuotantomäärillä ja hinnoilla ei onnistu.
Käsityönä leipovan on panostettava yksilöllisyyteen ja
laatuun. Tässä linjauksessa
myös Lapin ainoaksi luomuleipien leipojaksi ryhtyminen
vuonna 1997 oli harkittu valinta.
Suurimpia
muutoksia
Astan mukaan ovat olleet
konditoriatuotteita ja leipiä
myyvän kahvila-myymälän
muuttaminen keskieurooppalaistyyliseksi kahvila-ravintolaksi A-oikeuksin. Tarjotaan

”

Käsityönä
leipovan on
panostettava
yksilöllisyyteen ja laatuun

paikka, missä ihmiset voivat
istahtaa, syödä, nauttia kupposen hyvän leivonnaisen kera ja viettää juuri sen ”päivän
parhaan hetken”. Mukaansa

voi ostaa tuotteita samanlaisiin hetkiin kotona.
Kahvilan tilojen lisäämiseksi leipien ja tiettyjen leivonnaisten valmistus siirrettiin Kivirannalta hankittuun
leipomoon. Siellä vastaavana mestarina toimii Aunen
palvelukseen 16-vuotiaana
v. 1975 tullut leipuri Timo
Pruikkonen.
- Tärkein vaihe leivän valmistuksessa on taikinan ja
raskin eli juuren sekoittaminen. Jos tämä vaihe epäonnistuu, asiaa ei voi enää pelastaa. Tosin epäonnistua voi
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vielä nostatuksessa tai jopa
varsinaisessa
paistamisessa, leipuri naurahtaa. Hänen
mielestä eniten leivän valmistuksessa on muuttunut se, että ihmiset haluavat leipänsä
entistä valmiimpana joko siivutettuna tai palana. Ennen
tehtiin vain pyöreitä limppuja tai pitkoja. Aunen aikoina ykköstuote vuosikaudet
oli suosittu ”pottulimppu”.
Asta Heikkilän mukaan nykyisin ykkösleipänä voidaan
pitää Jussin revittyä. Kondi-

toriapuolella tunnetuimpina tuotteina ovat täytekakut
sekä kuuluisat possumunkki,
donitsi ja juhlapitko.
- Lämmin kiitos kuuluu
kaikille asiakkaillemme, sekä
sitoutuneille ja hyville työntekijöillemme.
Karkiainen
juhlistaa 70 vuoden taivaltaan marraskuun ajan erilaisin tarjouksin ja myyntiin tulee muun muassa juhlaleivos.
KARI HEIKKILÄ

Päivän parhaisiin hetkiin
• Leipomo, Konditoria, Kahvila, Ravintola
• 49 paikkaa
• Aune Karkiainen perusti leipomon miehensä Eeron
kanssa 1944 Putaalle
• Keskikadun kautta Länsirannalle 1968 – 1984
yhteensä 40 vuotta
• Pertti Kurttio omistajana 6 vuotta
• Asta Heikkilä omistajaksi 1990
• Kaikki alkuperäiset reseptit tallessa
• Leivän juuri alkuperäinen
• Leivät luomutuotteiksi 1997
• Kaksi toimipistettä
• Päätuoteryhmät: luomuleivät, täytekakut
ja runsas valikoima konditoriatuotteita
• Työntekijöitä 8

