Tule töihin ja asetu asumaan!

KATSO
kunnan esittelyvideo!

Kuvassa Antti Tulila ja Eveliina Mönkkönen.

Yrittäjä – kutsu itsesi aamukahville!
Leppävirran kunta aloittaa tämän
esitteen myötä kampanjan, jossa
yrittäjiä kehotetaan kutsumaan
itsensä aamukahveille kunnantalolle. Haluamme pitää kynnyksen
matalana alueella toimivien ja
alueelle muuttoa suunnittelevien
yritysten suuntaan. Otimme kahvittelussa varaslähdön uutta yritystoimintaa aloittavan Eveliina Mönkkösen kanssa.
Mönkköset ostivat vuosi sitten
Leppävirran Tuppurinmäestä vanhan
maatilan, jota he ovat vähitellen
kunnostaneet yrityksensä toimipaikaksi ja perheen kodiksi. Kehvonpellon tila tarjoaa hyvinvointi- ja
virkistyspalveluita eläinten ja luonnon
parissa.

Leppävirta valikoitui Mönkkösten
asuinpaikkakunnaksi kokonsa ja
sijaintinsa vuoksi. Myös luonnonläheinen ympäristö kauniine järvimaisemineen veti puoleensa muuttoa
suunniteltaessa. Savosta kotoisin
olevan Eveliinan mukaan Leppävirta
tuntui lasten kannalta turvalliselta
asuinympäristöltä ja kunnassa oli
sopivasti palveluita. Muuttaessaan
Mönkköset miettivät myös sitä, että
jos työpaikkaa ei löytyisi omasta
kunnasta, Leppävirralta olisi helppo
käydä töissä niin Varkaudessa, Kuopiossa, Pieksämäellä, Suonenjoella
kuin Heinävedelläkin.
Mönkkösen perheen kotiutuminen
on sujunut mutkattomasti. Savolaiset
ovat tunnetusti lupsakkaa porukkaa,

eli ihmisiin on ollut helppo tutustua.
Lapsiperheen näkökulmasta myös
peruspalvelut ovat olleet toimivia ja
kaikki on muutenkin mennyt hienosti.
Tule sinäkin tutustumaan Leppävirran
kauniisiin maisemiin ja juttelemaan
asumiseen ja yrittämiseen liittyvistä unelmistasi. Lupaamme tehdä
parhaamme, että voit toteuttaa ne
juuri täällä.
Ja tyhjin käsin ei tarvitse lähteä –
kaikille vieraille tarjotaan pullakahvit!
- Elinkeinoasiamies Antti Tulila
Tutustu Mönkkösten tilaan:
www.kehvonpellontila.fi

LEPPÄVIRTA LYHYESTI
Leppävirta sijaitsee keskellä kauneinta Järvi-Suomea noin 50 km Kuopiosta
etelään. Kunnan keskusta sijoittuu valtatie 5:n ja Saimaan syväväylän väliin.
Tänne on helppo saapua tietä ja vettä myöten. Asua voi hyvien palvelujen
äärellä kirkonkylässä tai maaseudun rauhassa; tonttitarjonta on monipuolinen, ja vuokra-asuntoja on hyvin saatavilla. Monet alueen yritykset ovat
menestyneet keskimääräistä paremmin, ja työpaikkojakin on hyvin tarjolla.

Mistä meidät tunnetaan
• Perheystävällisyys
• Laadukkaat lähi- ja liikuntapalvelut
• Loistava sijainti

LÄHIRUOKAA LEPPÄVIRRALTA
Leppävirralla tuotetaan monipuolisesti
lähiruokaa ja lähiruokajalosteita,
joista suuri on luomutuotettua.
Tuotteita voi ostaa joko suoraan
tiloilta tai REKO-lähiruokarenkaan
kautta.
Tarjolla on muun muassa
• salaatteja, kaaleja ja
juureksia
• marjoja ja omenoita,
marjamehuja,
-hilloja ja -kastikkeita
• naudan- ja
lampaanlihaa

• ternimaitoa ja
kananmunia
• hunajaa ja
hunajatuotteita
• yrttejä, chiliä ja
yrttisuolaa
• jauhoja ja ryynejä

Lisätietoja: tiina.k.nissinen@gmail.com
Kuvassa Viljelijä Pekka Torvinen.

50 vuotta marjoja ja vihanneksia
Viljelijä Pekka Torvinen muistelee,
että ensimmäiset mansikat istutettiin
Pekan pihalle vuonna 1969.
Vuosien varrella tilalla on
ehditty viljellä monenlaisia marjoja ja vihanneksia.
Nykyisin Pekan
piha keskittyy
varsiparsakaaliin, lehtikaaliin
ja mansikkaan.
Viljeltyä maata on
noin 60 hehtaaria.
Kasvihuoneissa kasvatetaan vain taimet.

Tilalta tulevat muun muassa kaikki
kotimaiset BIMI®-varsiparsakaalit.
Maultaan mieto ja rakenteeltaan
rapea vihannes tuntuu
maistuvan suomalaisille, sillä sen suosio
kasvaa vuosi
vuodelta. Torvisen
mukaan varsiparsakaalin viljelyala
on muutamassa
vuodessa moninkertaistunut.
- Varsiparsakaali
antaa satoa kesäkuusta
syksyyn asti. Sato poimitaan ja uudet taimet istutetaan
viikoin välein.

Kesäaika onkin tilalla työntäyteinen.
Alkukaudesta työntekijöitä on
parikymmentä, mutta satokauden
edetessä henkilömäärä kasvaa noin
sataan.
- Työntekijöistä on tullut tuttuja vuosikymmenten varrella. Suurin osa heistä
tulee nykyisin itärajan takaa Venäjän
puolelta.
Torviset ovat tehneet pitkän uran
viljelijöinä. Hiljalleen he aikovat
vähentää työntekoa ja siirtää vastuuta
enemmän pojalleen Ari Torviselle
ja hänen vaimolleen. Pekan pihan
marjoista ja kasviksista saadaan siis
nauttia tulevaisuudessakin!

Tuoreus tulee kotimaasta

Puuta
r
tuota han
®
 BIMI -parsakaalia (varsiparsakaali)
Leppä toa
vir
 Lehtikaalia: vihreä, punainen ja musta Kysy
50 vu ralla
otta!
 Makeita mansikoita
kauppiaaltasi!
Pekanpihan pelloilta kerätään mm.
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Maaseudun rauhassa
Työt toivat Tarmo Paldaniuksen Nurmijärveltä Leppävirralle
alkuvuodesta 2020. Kotoisin hän on Kuopion yläpuolelta
Nilsiästä, joten muutto tuntui melkein kotiinpaluulta.
Paldaniuksen mielestä parasta Leppävirralla on maaseudun
rauha. Turha melu ja ruuhka loistavat poissaolollaan. Palveluita on hänen makuunsa riittävästi. Kaikki tarvittava on
lähellä, ja liikkuminen paikasta toiseen sujuu joutuisasti.
Harrastuksillekin on erinomaiset puitteet.
- Moottoripyöräily on minulle ykkösharrastus. Jonkun verran
tulee myös luonnossa liikuttua ja uimassa käytyä. Kaikki
onnistuu täällä erinomaisesti.
Myös uusi työpaikka saa Paldaniukselta kehuja. Hän työskentelee tuotantojohtajana Gebwellillä, joka kehittää
ja valmistaa ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita
lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja, mm. lämpöpumppuja ja
alkusammutustuotteita.
- Koko jengillä on hyvä draivi päällä. Täällä kannustetaan
kehittämään toimintaa ja tekemistä, leipomaan kakkua
mieleisekseen.

Mahtava paikka lapsiperheelle
Janne Vepsäläisen perhe asettui
Leppävirralle muutama vuosi sitten.
Seutu oli valmiiksi tuttu, sillä Janne on
kotoisin täältä.
Leppävirta on Vepsäläisen mielestä
mahtava paikka lapsiperheille. Kasvuympäristö on turvallinen ja luonto
lähellä. Arki sujuu, ja elämiselle on
tilaa.
- Jos kaupungissa pitää päästä
käymään, täältä on lyhyt matka
Kuopioon ja Varkauteen.

Vepsäläisen vapaa-aikaan kuuluvat
muun muassa kalastus ja metsästys,
joita maaseutukunnassa on helppo
harrastaa. Perheen pojat viihtyvät
kiekkoharrastuksen parissa.
- Mielestäni täällä on paremmat
harrastusmahdollisuudet kuin
Vantaalla, missä ennen asuimme. Tai
ainakin harrastaminen on helpompi
järjestää.
Liikuntaa Leppävirralla voi harrastaa
monipuolisesti. Kuntakeskuksessa on

muun muassa hiihtotunneli ja jäähalli,
joissa pääsee yleensä harrastamaan
ympäri vuoden.
Vepsäläinen työskentelee työnjohtajana HögforsGST:llä. Suuri osa
työajasta kuluu erilaisissa tuotannon
kehitysprojekteissa.
- Parasta työssä on erilaisissa projekteissa mukana oleminen, niistä oppiminen ja vaihtelevat työpäivät.

HANKE-ESITTELY: MAASEUDUN
UUDET ASUMISRATKAISUT (MASU)
Leppävirralla etsitään ja kokeillaan uusia
maaseutuasumisen ratkaisuja kaksivuotisessa
MASU-hankkeessa. Hankkeen toteutusaika
on 1.7.2020-30.3.2022 ja se toteutetaan
yhdessä Vesannon kunnan kanssa
Hankkeessa puretaan maallemuuton esteitä
ja tunnistetaan, mistä ja millä tavalla tavoitetaan maaseudun uudet asukkaat.

Koti rantamaisemissa

MASUn tavoitteet:
1. Luoda tarkempi kohderyhmämääritys
“uusmaalaisista”; keitä he ovat ja mitkä ovat
maallemuuttoa edistävät ja estävät syyt.
2. Uudistaa viestintää, jotta maaseudun
toimijat tietävät keitä ja miten kannattaa
tavoitella ja mitä heille kannattaa tarjota.
3. Nivoa tiiviimmin yhteen elinvoimatyön
”kolmijalkajakkaraa” eli kuntia, yrityksiä ja
yhteisöjä.
4. Löytää uusia asumisratkaisuja ja
toteuttaa “matalan kynnyksen asumiskokeiluja” maallemuuttohalukkaille.
5. Mahdollistaa uusien asukkaiden kotoutuminen maaseudulle.
Lue lisää: leppavirta.fi/
maaseudunuudetasumisratkaisuthanke

Eetu Kontkanen on ollut muutaman
vuoden töissä Parmacolla Leppävirralla. Parmaco rakentaa viipalekouluja ja -päiväkoteja, joita
kunnat ja kaupungit vuokraavat
väliaikaiseen tarpeeseen.
Yrityksellä on tehdas myös
Oulussa ja pääkonttori Tampereella.
- Työskentelen insinöörinä hankintatiimissä ja tykkään työstä paljon. Työkaverit ovat mukavia ja ilmapiiri hyvä. Huumoria löytyy!
Kontkasen perheen omakotitalo valmistui keväällä 2020 työpaikan
lähelle. Elo keskellä luontoa, järven rannalla maistuu makealta.
- Oravikoski on rauhallinen pieni kylä, jossa ihmiset ovat ystävällisiä.
Naapureille jutellaan ja kaikkia moikataan.
Harrastamaan pääsee kotiovelta. Vapaa-ajallaan Kontkanen
suuntaa usein moottoripyöräilemään pikkuteille tai lenkkeilemään
lähimaastoon. Toisinaan mies hyppää kotirannassa soutuveneeseen
ja suuntaa järvelle.
Kontkanen viihtyy Oravikoskella hyvin. Omalta kylältä löytyvät
päiväkoti ja koulu. Muut palvelut ovat nekin lähellä, sillä Oravikoski
sijaitsee Leppävirran kuntakeskuksen ja Kuopion välissä.

Vuokra-asuntoja kuntalaisille

Leppävirran Kiinteistö Oy
www.leppavirrankiinteisto.fi

Golf sopii kaikille
Jori Waissi tuli Leppävirralle työn perässä 1980-luvun alussa. Hän
oli jo silloin innokas golfin harrastaja, mutta pelipaikkaa ei ihan
läheltä löytynyt.
Muutamaa vuotta myöhemmin Waissi oli mukana perustamassa
golfkenttää Leppävirralle. Pelejä käytiin alkuun 6-reikäisellä
kentällä. Jo 1990-luvulla kenttää laajennettiin pariin otteeseen.
Nykyisin Leppävirran golfkenttä on 9-reikäinen ja tasoituskelpoinen. Waissin mukaan kentässä on kokeneemmille pelaajille
mukavasti haastetta, mutta se sopii mainiosti aloittelijoillekin.
Myös hintataso on edullinen.
Kenttä sijaitsee korkealla mäellä Konnuksen kanavalle kulkevan
tien varrella. Oman leimansa kentälle antavat Koirusvesi sekä
Soisalo, Suomen suurin saari.
- Kenttä on alueena mielenkiintoinen. Korkealla mäellä voi käännellä isoja ajatuksia.
Nykyisin Waissi asuu talvet maailmalla, mutta palaa kesäksi
Leppävirralle. Hän on edelleen tuttu kasvo golfkentällä.
- Golf on oikein hyvä harrastus. Laji on sosiaalinen ja yhdistää
ihmisiä, muihin on helppo tutustua. Samalla saa liikuntaa, ja
pehmeällä pohjalla on ikääntyvänkin hyvä kävellä.

Kuvassa kunnanjohtaja Matti Raatikainen.

Vastuullista maalämpökaivoporausta
PT Energia Poraus Oy on maalämpökaivojen porauksen asiantuntija. Vuonna 2011 perustettu yritys työllistää kymmenen
kaivonporauksen ammattilaista.
Vuonna 2012 PT Energia Poraus loi Suomen ensimmäisen maalämpökaivojen porausoppaan. Opasta päivitetään säännöllisesti ja se on jaossa yrityksen internetsivuilla. Sen on käynyt lataamassa moni kilpailijakin. Se on hyvä asia, sillä huonosti
tehdyt työt voivat vaikuttaa koko maalämpöpumppualan
maineeseen.
Erilaisiin kohteisiin tarvitaan erilaiset pumput. On
tärkeää, että ammattilainen menee kohteeseen ja
arvioi tarvittavan laitteiston ja lämpökaivon mitoituksen.
Pumpun hankinta, poraus ja mitoittaminen kannattaa
tilata samalta tekijältä, jotta ikäviltä ongelmilta, kuten
lämpökaivon jäätymiseltä, vältytään.
Maalämpöjärjestelmien lisäksi PT Energia Poraus on
kehittänyt prototyyppejä putkipuolen apuvälineistä.
Toiveena on, että apuvälineet helpottaisivat raskasta
ja vaarallistakin reissutyötä, jota porausalan työntekijät
tekevät.
Maalämpö on ympäristöystävällistä lämpöenergiaa ja ala
kehittyy kovaa vauhtia. PT Energia Poraus kouluttaa työntekijöitään säännöllisesti, jotta nämä osaavat palvella
asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. Yritys on arvostettu työnantaja – se pitää hyvää huolta porukastaan,
mikä puolestaan näkyy työn laadussa.

www.leppavirrangolf.fi
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Sydän Leppävirralla
Dimex on vuonna 1982 perustettu työvaatevalmistaja ja alansa
markkinajohtaja. Niin kuin kaikissa hyvissä tarinoissa on myös
Dimexin tulossa Leppävirralle mukana pientä sattumaa.
- Yrityksen perusti setäni, joka etsi sille sopivaa paikkaa. Leppävirran kunta oli asiassa aktiivinen ja auttoi yritystä alkuun. Nykyisin
toiminta on kansallista ja vientiäkin on, mutta Dimexin sydän on edelleen täällä, sanoo Tuire Krogerus, yksi Dimexin omistajayrittäjistä.
Leppävirta on tänäkin päivänä hyvä paikka yrittää. Sijainti Viitostien
varrella on mitä mainioin. Liikenneyhteydet ovat erinomaiset ja asuinkustannukset maltilliset, mikä on työntekijöille hyvä houkutin.
Krogerus vastaa tuotekehityksestä, viennistä sekä myynnistä ja markkinoinnista. Nykyisin hän asuu Tampereella mutta käy Leppävirralla
edelleen pari kertaa kuukaudessa.
- Esimerkiksi tuotekehityksessä moni asia vaatii läsnäoloa. Samoin
meillä on yrityksessä oma vahva kulttuuri, jota on tärkeä aistia paikan
päällä.
Krogeruksella on myös mukavia muistoja lapsuudestaan ja nuoruudestaan Leppävirralla.
Kuvassa Tuire ja Riitta Krogerus
sekä Petteri Tirkkonen.

- Täällä oli kivaa ja turvallista. Luonto oli lähellä ja uimaan pääsi
nopeasti. Lukion kävin vielä täällä, sitten muutin pois opintojen perässä.

Lupsakka ilmapiiri
Matti Pohjolainen on tuore leppävirtalainen. Hän oli vaimonsa kanssa miettinyt muuttoa Kuopion seudulle jonkin
aikaa. Muuttokuorma suuntasi lopulta
Tuusulasta Leppävirralle, koska täältä
löytyi työpaikka.
Ihan vierasta seutua uusi kotikunta
ei ole, sillä hänen sukunsa on Leppävirralta kotoisin ja Pohjolainen onkin
viettänyt usein kesälomiaan tutuissa
maisemissa. Arki onkin lähtenyt rullaamaan mukavasti.

- Leppävirta on sopivankokoinen paikka.
Täällä kaikki on lupsakampaa ja kiireettömämpää kuin etelässä.
Palveluita on riittämiin,
luonto on lähellä ja koirien
kanssa pääsee nopeasti
metsään. Lisäksi Vesileppiksessä
pääsee harrastamaan uintia.
Myös uusi pesti varastotyöntekijänä
Supsetilla on maistunut Pohjolaiselle

hyvin. Supset on vuonna
2005 perustettu perheyritys, joka tunnetaan
joustavana ja monipuolisena koneistuksen sopimusvalmistajana. Työntekijöitä on parikymmentä.
- Olen todella tyytyväinen työpaikkaan
ja toimintatapoihin. Minut otettiin
siellä iloisesti vastaan, ja tunsin oloni
heti tervetulleeksi.

Seikkailupuisto Leppis
– vauhdikasta tekemistä perheille ja ryhmille
Seikkailupuisto Leppiksen hauskoista köysiradoista
löytyy sopivan tasoisia sekä lapsille että aikuisille.
Kahdeksan radan joukossa on myös vaativampia sporttiratoja. Kiipeillessä kannattaa myös uskaltaa katsoa alas,
sillä ympärillä avautuvat kauniit järvimaisemat.
Yli 10 hengen ryhmille tarjoamme myös pimeäkiipeilyä,
kuplafutista ja Archery Tag –jousipyssysotaa. Puiston
ohjaajat varmistavat, että seikkaileminen on turvallista,
oli ikä ja taitotaso mikä tahansa.

• www.jssuomi.fi

Hyppää seikkailuun!
www.seikkailupuistoleppis.fi

Leppävirran kunta
Savonkatu 39, PL 4 | 79100 Leppävirta
puh. (017) 570 911 | kunta@leppavirta.fi
etunimi.sukunimi@leppavirta.fi
www.leppavirta.fi

Leppävirran kirkonkylän eteläpuolelle, Ukonniemen
Lossinpellon alueelle rakentuu uusi asuinalue, joka tarjoaa
rannanläheistä asumista Unnukan rannalla.
Tontteja myös mm. Paukarlahdessa ja Oravikoskella,
katso lisätiedot: leppavirta.fi/vapaattontit

