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Toimivaa arkea
Tervetuloa asumaan ja viihtymään Leppävirralle. Leppävirta on pinta-alaltaan laaja,
luonnonkaunis vesistöjen halkoma kunta
järvi-Suomen sydämessä. Suomen suurin
sisävesisaari, Soisalo, sijaitsee osittain
Leppävirran puolella. Rantaviivaa meillä on peräti yli kaksisataa metriä asukasta kohden ja toivommekin, että
jokainen asukas pääsee nauttimaan seudun upeasta
järviluonnosta

Leppävirran kunnan keskeisiä arvoja on
kuntalaistemme hyvinvointi. Panostamme
erityisesti laadukkaisiin ja monipuolisiin liikunta- ja hyvinvointipalveluihin, joista hyvänä esimerkkinä on Vesileppiksen alueen
liikuntapaikat ja -palvelut.
Hyvinvointi koostuu myös toimivista peruspalveluista. Asukkaan ei tarvitse huolehtia siitä, löytyykö lapselle hyvä hoitopaikka tai saako terveyskeskuksesta
hammaslääkäriajan.
Leppävirta on aktiivisen ihmisen unelmien
asuinpaikka. Urheiluseurojen, kyläyhdistysten ja muiden yhdistysten toiminta on
aktiivista ja kutsuu osallistumaan. Lapsille
ja nuorille on tarjolla erityisen paljon harrastusmahdollisuuksia, mm. taitoluistelu,
ampumahiihto, ratsastus, jääkiekko, tanssi,
keilailu, frisbeegolf ja lentopallo vain muutamia mainitaksemme. Harrastushaku-sivuiltamme löytyy kaikkiaan yli 50 erilaista
harrastetta ja aktiviteettia kaiken ikäiselle.
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Missä asua
Leppävirran kunta on laaja – kunnassa
voi asua komeassa kirkonkylässä lähellä
palveluita tai kaukana liikenteen metelistä hyvien kalavesien ja marjamaiden
äärellä. Keskustaajaman ulkopuolella
tontit ovat tyypillisesti isoja, joten
asumiseen voi helposti yhdistää
niin kanat kuin kasvimaat ja
toteuttaa unelmat luonnonläheisestä asumisesta
lähellä keskustaa.

Kirkonkylä
Leppävirran kirkonkylä on sielukas maalaistaajama, jonka asukasluku on noin 4
300. Kirkonkylän maamerkki on upea, C.L.
Engelin suunnittelema kivikirkko.
Kirkonkylästä löytyy monipuoliset ja hyvätasoiset palvelut: Terveysasema, palvelutalot,
päiväkoti, alakoulu, yläkoulu, lukio, hyvinvointi- ja liikuntakeskus Vesileppis, lukuisa
määrä harrastuksia, useita päivittäistavaraliikkeitä, huoltoasemia, ruokapaikkoja, erikoisliikkeitä ja palveluita.
Kirkonkylässä myös tapahtuu: Vesileppiksen
alueella järjestään useita mielenkiintoisia
urheilu-, viihde- ja kulttuuritapahtumia
ympäri vuoden.
Suurin osa Leppävirran yksityisistä työpaikoista sijaitsee keskustaajaman välittömässä läheisyydessä sijaitsevilla teollisuusalueilla.
Kirkonkylän eteläpuolelle, Ukonniemeen
Lossinpellolle valmistellaan parhaillaan
uutta asuinaluetta, joka tarjoaa rannanläheistä asumista Unukkajärven upeissa
maisemissa. Alueelle on suunnitteilla useita
rantatontteja ja kymmeniä kuivan maan
tontteja rannan lähellä.
Keskustaajamassa voit asua myös kunnan
vuokra-asunnossa. Varsinkin perheille sopivia, edullisia 70-100 neliön asuntoja saa
vuokralle pääsääntöisesti ilman jonotusta.
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Sorsakoski
Sorsakoski on suomalaista teollisuushistoriaa henkivä ruukkikylä noin 8
km Leppävirran keskustasta länteen.
Taajama on rakennettu vaiheittain
teollistumisen myötä ja puistomainen asuinympäristö henkii
nostalgiaa.
Sorsakoski onkin valtakunnallisesti
tunnustettu arvokas kulttuuriympäristö,
jonka arkkitehtonisesti ja kulttuurillisesti
merkittävimpiä rakennuksia ovat Hackmanin vanhat tehdasrakennukset, Sorsakosken koulu, entinen tehtaan juhlasali (nykyinen kylätalo) Seurala ja entinen Viljamakasiini (tunnetaan nykyisin paloasemana).
Alue on hyvä vaihtoehto vanhoja taloja ja
vehreitä puutarhatontteja arvostavalle. Sorsakosken seudulta hintatietoinen
asunnonetsijä voi löytää todellisia helmiä.
Lisäksi alueella on muutamia vapaita kunnan tontteja keskeisillä paikoilla.

Oravikoski ja Paukarlahti

Oravikoski ja Paukarlahti ovat Viitostien
varressa varsin lyhyen ajomatkan päässä
Kuopiosta. Asuinalueilta ajaa Kuopioon
puolessa tunnissa. Alueelle on rakennettu paljon, mutta varsinkin Paukarlahdessa
Sorsaveden rantaan Suoniemeen on val- tontit ovat suuria.
mistumassa myös uusi asuinalue, johon on Oravikoskella on myös tiivimpää asematulossa useita rantatontteja. Tontit tulevat kaavoitettua aluetta vanhan kaivosalueen
lähivuosina myyntiin Metsähallituksen läheisyydessä. Oravikoskella toimii koulu ja
myyntikanavan Laatumaan kautta.
päiväkoti, Paukarlahdessa päiväkoti.
Asuinalue rajautuu erittäin kauniiseen ja Molemmat asutusalueet sijaitsevat Kallakirkasvetiseen Sorsavesijärveen, joka on veteen kuuluvan Koiruksen rantamaisetunnettu myös hyvänä kalastus- ja me- missa. Venepaikat ja uimaranta on lähellä,
lontakohteena. Sorsavesi ja Sorsakosken vaikka omilla tiluksilla ei rantaa olisikaan.
seutu etenkin Jäppilän suuntaan on luonnoltaan karua, kivistä ja erämaista. Sorsa- Timola
kosken asukkaille erämaa on todellakin Timolan kylä on lähellä Varkautta, jopa niin
vain kivenheiton päässä.
että monet timolalaiset taittavat työmatkanSorsakoskella toimii erittäin aktiivinen ky- sa Varkauteen pyörällä. Timolan kylä on Unläyhdistys, joka on ottanut sydämenasiak- nukkajärven rantamaisemissa ja työmatka
seen kylän ja sen harrastusmahdollisuuk- voisi siten taittua vaikka veneellä. Kylän maisien kehittämisen. Sorsakoskella toimii sema on vaihteleva ja se sisältää notkelmia,
kumpareita ja kallioita.
alakoulu ja päiväkoti.
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Kylän korkein kohta on 133 metriin meren Tontteja kannattaa kysellä myös Leppävirran
seurakunnalta ja yksityisiltä maanomistajilta.
pinnasta kohoava Kaatranvuori.
Esimerkiksi Kotalahti-Oravikoski-Paukarlahti
Timolassa toimii koulu ja päiväkoti.
alueella on tarjolla vielä runsaasti rakentamattomia omakotitalotontteja. Haja-asutusMuut alueet ja kylät
alueiden rakentamiseen Leppävirralla sovelLeppävirta on monien maalaiskylien pitäjä. letaan maapolitiikan mitoitusperiaatteita.
Mm. Kotalahti, Konnuslahti, Kurjala, Mustin- Lue lisää Leppävirran kunnan kotisivuilta
mäki, Soinilansalmi, Saamainen, Tuppurin- www.leppavirta.fi
mäki, Näädämaa, Sarkamäki, Saahkarlahti,
Riihiranta ovat Leppävirran kyliä. Monel- Palvelut
la kylällä toimii aktiivisesti kyläyhdistys ja
metsästysseura. Konnuslahdessa ja Kur- Varhaiskasvatus
jalassa toimivat kyläkoulut.
Leppävirran varhaiskasvatuspalvelut ovat
saaneet kiitosta vanhemmilta. Päiväkoteja ja
perhepäivähoitajia on kirkonkylän lisäksi niillä kylillä, joissa päivähoitopalveluiden tarve
on suurinta.

Rakentaminen
Mikäli uuden rakentaminen
kiinnostaa valmiita ratkaisuja
enemmän, on edessä sopivan
tontin etsintä.
Leppävirran kunnalla on tarjolla paljon
vapaita tontteja eri puolilla kuntaa.
Lisäksi Ukonniemen Lossinpellolle
valmistellaan uutta asuinaluetta, jossa
on myös rantatontteja.

Lisäksi kunnalla on käytössä yksityisen hoidon kuntalisä, jolloin kunnallisten palveluiden lisäksi voi valita yksityisen palvelun tuottajan esimerkiksi työpaikan läheltä.
Kirkonkylän päiväkoti on valmistunut 2014 ja
tarjoaa siten nykyaikaiset, hyvät tilat pienille
päiväasukkailleen.

Myös Metsähallituksella
(www.laatumaa.fi) ja Tornatorilla
(www.tornator.fi) on vapaana useita
hyviä tontteja Leppävirralla.
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Koulut
Leppävirralla toimii keskustaajaman
alakoulun lisäksi viisi kyläkoulua sekä erityiskoulu. Peruskoulun 1-2 –luokkalaisille
järjestetään kouluilla aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Vapaaehtoistoimintaan löytyy helposti
oma tapa toimia monipuolisista yhdistyksistä, esim. SPR ja VAPEPA.

Kulttuuria ja liikuntaa

Kirjastosta ihminen voi tehdä itselleen
mielen ja sielun puutarhan, joka rikastuttaa elämää. Kirjaston henkilökunta auttaa
mielellään kaikkia kuntalaisia ja kesäasukkaita kirjastonkäyttöön liittyvissä asioissa. Useimmiten apua on tarvittu tiedonhaussa, erilaisten tietokantojen käytössä.
Kirjasto antaa myös lukuvinkkejä ja ottaa
vastaan hankintatoiveita kirjallisuudesta,
peleistä, musiikista ja elokuvista.

Elinikäistä oppimista voi toteuttaa kesäyliopistossa, kirjastossa, kansalaisopistossa ja
Yläkoulu ja lukio sijaitsevat Leppävirran omatoimisesti.
keskustassa. Lukio on saanut tunnustusta korkeatasoisesta opetuksestaan. Lukio Kunnasta löytyy erinomainen kirjasto joka
kuuluu Pohjois-Savon urheiluakatemian on maksuton ja kaikille avoin kulttuuri- ja
verkostoon ja valmennusryhmään valittu tietopalvelu. Kirjastossa voi viipyä ja viihopiskelija voi suorittaa 13 urheiluvalmen- tyä, oppia ja yllättyä sekä löytää itsestään
nukseen liittyvää soveltavaa lukiokurssia. ja ympäröivästä yhteiskunnasta uusia ominaisuuksia.
Leppävirralla voit lähteä mukaan valitsemaasi harrastukseen monissa aktiivisissa
yhdistyksissä ja seuroissa.
Aloita etsintä kunnan verkkosivujen Harrastushausta ja huomaat että täällä voi kokeilla ja innostua monenlaisesta:
On ralliautoilua, raviurheilua, frisbeegolfia, jousiammuntaa, kirkkovenesoutua,
lenkkeilyä ja hiihtoa hienoilla maisemareiteillä ja samoilua vaellusmaastoissa,
kuvataidetta, kotiseututyötä, kädentaitoja. Löytyy musiikin ja teatterin
tekemisen ja kokemisen mahdollisuuksia.

Kirjastossa sijaitsee myös Leppävirran kotiseutukokoelma, jossa voi tutustua paikkakunnan historiaan. Aineisto sisältää mm.
kotiseutumuseon kuvakokoelman sähköisessä muodossa, karjalaisten- ja veteraanien haastatteluja ja erilaisia asiakirjoja,
äänitteitä ja julkaisuja.
Kirjastopalveluja voi käyttää verkossa, pääkirjastossa kirkonkylällä sekä kirjastoauto
Tildassa, jolla on 99 pysäkkiä koko kunnan
alueella.
Kirjastosta löydät lukemista, katsomista
ja kuuntelemista. Hankkimalla sähköisen
avaimen voit käyttää lehtisalia itsenäisesti
joka päivä klo 7 -21. Kerhohuone, nettikoneet, VHS-kasettien digitointilaite ja tutkijanhuoneet ovat käytössäsi.
Kylpylään, kuntosalille ja keilamaan pääseeVesileppikseen.
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Erityisesti senioreita hemmotellaan: senioriliikuntakortti ja seniorijumppakortti
antavat edullisen mahdollisuuden pitää
kroppa kunnossa. Leppävirralta löytyy
hiihtoareena, jonka käyttö kuuluu uutuutena seniorikorttiin.

Työpaikat
Leppävirran kunnassa ja monissa yrityksissä tarvitaan monen alan osaajia. Leppävirran yksityisistä työnantajista suurimmat
ovat Parmaco Production, Gebwell , Högfors GST, Fiskars, Ukonhattu ry ja Parmarine. Lyhyen työssäkäyntimatkan päässä
ovat myös Varkauden (25 km), Pieksämäen
(50 km) ja Kuopion (50 km) työpaikat.

Liikenneyhteydet
Leppävirran sijainti Kuopion ja Varkauden
välissä on erittäin hyvä. Varkauteen matkaa on Leppävirran keskustasta noin 25
kilometriä ja Kuopion 50. Matka taittuu vitostietä pitkin nopeasti ja ajallisesti matka
on vielä kilometrejäkin lyhyempi.

Aktiiviset yhteisöt ja yhteisöllisyys

Leppävirta on kyliensä kokonaisuus. Kylätoiminnalla on täällä pitkät perinteet ja
jokaisella kylällä on oma luonteensa: esimerkkeinä vaikkapa Sorsakosken ruukkimiljöö, Oravikosken kaivosyhteisö ja MusOman yrityksen perustamiseen ja yrityk- tinmäen Orinoron luonnonihmeet.
sen asioihin kunnasta saa asiantuntevaa Koti tai lomakoti kylillä on mahdollisuus
apua. Uusyrityskeskus Wäläkystä saa mak- tavoittaa se yhteisöllisyys, jonka nykyaika
sutonta perustamisneuvontaa ja elinkei- tuntuu hukanneen. Luontoa löytyy joka
noasiamies auttaa jo toimivia yrityksiä makuun: silmänkantamattomiin jatkuvia
mm. tila- ja kehittämisasioissa.
näköaloja, louhikkoista kalliota, mittavia
metsiä, järvenselkiä veneilyyn.
Kyliltä löytyy tekeviä ja aktiivisia ihmisiä, joiden yhteisellä työllä pidetään kylät elävinä.
Lähiliikuntapaikkoja ja ohjattua harrastustoimintaa tuetaan koko kunnan alueella.
Kirkonkylä on kunnan keskus, siellä asuu
yli puolet kuntalaisista. Monipuolisimmat
harrastusmahdollisuudet erityisesti liikkumiseen löytyvät kirkonkylältä.
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KUNNANTALO
Savonkatu 39
79100 LEPPÄVIRTA
PL 4, 79101 LEPPÄVIRTA
(avoinna arkisin klo 8-15)
Puh. (017) 570 911
Fax. (017) 570 9393
kunta@leppavirta.fi
www.leppavirta.fi

